
        Sandomierz 07.07.2017 r. 
Szpital Specjalistyczny 
Ducha Świętego 
ul. Schinzla 13 
27-600 Sandomierz 
 

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego 
w postępowaniu na dostawę jednorazowych wyrobów medycznych, znak 

PN/17/2017 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowa-
dzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazo-
wych wyrobów medycznych, znak PN/17/2017 

 
Do Zamawiającego w dniu 04.07.2017 r.  wpłynęły pytania dotyczące ww. 
sprawy o treści następującej: 
 

Pytania 
1. Pakiet III: Prosimy o dopuszczenie cewników o dł. min. 33cm spełniają-
cych pozostałe wymogi SIWZ. 
2. Pakiet III: Prosimy o sprecyzowanie czy łącznik do kontrolowanego od-
sysania ma być w pełni przeźroczysty? 
3. Pakiet III: Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki mają być skalowane co 
1cm? 
4. Pakiet IV: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania cewników z otworami 
bocznymi naprzeciwległymi. 
5. Pakiet IV: Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki mają posiadać karbo-
waną wewnętrzną stronę lejka – końcówki od strony próżni pasującej do 
zestawów ssących w blokach operacyjnych, co zapewnia szczelne połącze-
nie i zapobiega zsunięciu się cewnika z łącznika drenu ssącego i kontamina-
cji? 
6. Pakiet XIII: Prosimy o wyjaśnienie, że należy zaoferować czyścik do 
elektrod chirurgicznych o wskazanych wymiarach 5x5cm o grubości 4mm, 
który zawiera pasmo baru widziane w promieniach RTG oraz posiada war-
stwę przylepną zapewniającą dobrą przyczepność do powierzchni? 
7. Pakiet XVII: Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy w celu wy-
eliminowania możliwości zagięcia drenu a tym samym przerwania prze-
pływu tlenu do pacjenta zestaw tlenowo-nosowy ma posiadać antyzagię-
ciowy dren o przekroju gwiazdkowym na całej długości łącznie z częścią 
opasającą głowę? 



8. Pakiet XVIII: Prosimy o sprecyzowanie czy strzykawki mają posiadać 
tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, co gwarantuje bezpieczną podaż 
lipidów i chemioterapeutyków? 
9. Pakiet XVIII: Prosimy o wyjaśnienie czy strzykawki mają posiadać logo 
producenta i typ strzykawki oryginalnie nadrukowane przez producenta na 
cylindrze, co pozwala na identyfikację produktu bez opakowania jednost-
kowego? 
10. Pakiet XXIV: Prosimy o sprecyzowanie czy igły mają być pakowane w 
opakowania niezawierające celulozy, które zapobiega mikrorozszczelnie-
niu, uszkodzeniu w trakcie przechowywania, użytkowania i w efekcie gwa-
rantują pełną sterylność produktu? 
11. Pakiet XXVI poz. 1 i 2: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania rampy z 
wyjściami zabezpieczonymi koreczkami i trzpieniem powyżej krawędzi ko-
reczka. 
12. Pakiet XXIX: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wymiennika cie-
pła i wilgoci tzw. sztuczny nos  z portem do podawania tlenu ze stożkową 
końcówką, przestrzeń maksymalnie 17ml, waga do 10g. 
13. Pakiet XXXV poz. 1: Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki mają być 
wykonane z półtwardego silikonowanego lateksu? 
14. Pakiet XXXV poz. 2: Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki mają być 
skalowane co 1cm dla dokładnej kontroli położenia? 
15. Pakiet XXXV poz. 4: Prosimy o wyłączenie w/w pozycji do osobnego 
pakietu. 
16. Pakiet XXXVIII poz. 2: Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy 
dla zwiększenia komfortu pacjenta maska tlenowa dla dorosłych z drenem 
ma być pozbawiona szkodliwych substancji DEHP i bis fenolu (BPA)? 
17. Pakiet XXXX:  Prosimy o dopuszczenie zaoferowania kaniuli dożylnej 
bezpiecznej producenta Beton Dickinson zaopatrzonej w specjalne automa-
tyczne zabezpieczenie (pasywne) posiadającą zastawkę antyzwrotną unie-
możliwiającą wypływ krwi, w rozmiarach: 22G 0,9x25mm przepływ 
42ml/min.; 20G 1,1x32mm przepływ 67ml/min.; 18G 1,3x32mm przepływ 
103ml/min.; 17G 1,5x45mm przepływ 133ml/min.; 16G 1,8x45mm prze-
pływ 236ml/min.; 14G 2,0x45mm przepływ 270ml/min. 
18. Pakiet XXXX: Prosimy o sprecyzowanie czy kaniule mają być steryli-
zowane radiacyjnie? 
19. Pakiet XXXXI: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej wody 
do dozowników tlenowych przeznaczonej dla jednego pacjenta o wymaga-
nej pojemności. 
20. Pakiet XXXXII: Prosimy o sprecyzowanie czy kompatybilność igieł z 
penami firm produkujących insulinę ma być potwierdzona stosownym cer-
tyfikatem kompatybilności dołączonej do oferty? 



21. Pakiet XXXXII: Prosimy o sprecyzowanie czy igły mają być sterylizo-
wane radiacyjnie? 
22. Pakiet XXXXII: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania igieł do pena w 
rozmiarze 30G 0,3x8mm i 31G 0,25x5mm. 
 

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 07.07.2017 r.: 
 
W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 04.07.2017 r. Szpital Specjali-

styczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej 
udziela wyjaśnień na zadane pytania: 
1) Zamawiający nie dopuszcza. 
2) Zamawiający wymaga łącznika zgodnego z treścią SIWZ. 
3) Zamawiający wymaga cewników zgodnych z treścią SIWZ. 
4) Zamawiający nie dopuszcza. 
5) Zamawiający wymaga cewników zgodnych z treścią SIWZ. 
6) Zamawiający dopuszcza. 
7) Zamawiający dopuszcza. 
8) Zamawiający wymaga strzykawek zgodnych z treścią SIWZ. 
9) Zamawiający dopuszcza. 
10) Zamawiający wymaga igieł zgodnych z treścią SIWZ. 
11) Zamawiający nie dopuszcza. 
12) Zamawiający nie dopuszcza. 
13) Zamawiający dopuszcza. 
14) Zamawiający dopuszcza. 
15) Zamawiający nie wyraża zgody. 
16) Zamawiający dopuszcza. 
17) Zamawiający nie dopuszcza. 
18) Zamawiający wymaga kaniul zgodnych z treścią SIWZ. 
19) Zamawiający nie dopuszcza. 
20) Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza. 
21) Zamawiający wymaga igieł zgodnych z treścią SIWZ. 
22) Zamawiający dopuszcza. 
 
 
 

 
  
 


