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Ducha Świętego 
ul. Schinzla 13 
27-600 Sandomierz 
 

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego 
w postępowaniu na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku, 

znak PN/6/2018 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowa-
dzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu me-
dycznego jednorazowego użytku, znak PN/6/2018 

 
Do Zamawiającego w dniu 27.02.2018 r.  wpłynęły pytania dotyczące ww. 
sprawy o treści następującej: 
 

Pytania 
1. Dot. Pakietu I: Zwracam się z prośbą o dopuszczenie nakładki zabezpie-
czającej igłę z polietylenu. 
2. Dot. Pakietu I: Zwracam się z prośbą o dopuszczenie igieł w poz. 1-6 
długościętych, igły w poz. 7 krótkościętej. 
3. Dot. Pakietu XI: Jakiego kodu kolorów oczekuje Zamawiający na opako-
waniu strzykawki? Zgodnie z jaką normą medyczną stawiany jest ten wy-
móg? Czy jest to może omyłka pisarska? 
4. Dot. Pakietu XI: Czy Zamawiający dopuści strzykawki z igłą 
0,45x13mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
5. Dot. Pakietu XI: Czy Zamawiający dopuści strzykawki z igłą 0,5x16mm? 
Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
6. Dot. Pakietu XI: Proszę o dopuszczenie strzykawki w całości wykonanej 
z polipropylenu. 
7. Dot. Pakietu XII: Bardzo proszę o dopuszczenie strzykawek bez kodu 
kolorystycznego na opakowaniu jednostkowym. 
8. Dot. Pakietu XII poz. 4: Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowane 
a’ 80szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-
cenowym? 
9. Dot. Pakietu XXI poz. 1: Czy Zamawiający dopuści kranik z optycznym 
indykatorem pozycji, bez wyczuwalnego? Pozostałe parametry zgodne z 
SIWZ. 
10. Dot. Pakietu XXI poz. 2: Czy Zamawiający dopuści kranik z optycznym 
indykatorem pozycji, bez wyczuwalnego? Pozostałe parametry zgodne z 
SIWZ. 



11. Dot. Pakietu XXI poz. 2: Proszę o dostąpienie od wymogu dostępności 
kranika w min. dwóch kolorach  dopuszczenie kranika w jednym kolorze 
niebieskim. 
12. Dot. Pakietu XXI poz. 2: Proszę o dopuszczenie kranika z przedłuża-
czem o średnicy zewnętrznej drenu 4,1mm, średnicy wewnętrznej drenu 
3,0mm, 
13. Dot. Pakietu XXVII poz. 1: Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie, na 
jakich pompach strzykawkowych pracuje Zamawiający? 
14. Dot. Pakietu XXVIII poz. 2, 3: Czy Zamawiający wymaga, aby przyrzą-
dy były pozbawione ftalanów? 
15. Dot. Pakietu XXVIII poz. 2, 3: Czy Zamawiający wymaga, aby przyrzą-
dy posiadały logo producenta na zaciskaczu rolkowym, w celu łatwiejszej 
identyfikacji? 
16. Dot. Pakietu XXXV: Zwracam się z prośbą o dopuszczenie: przyrządu 
do przetaczania płynów infuzyjnych bursztynowego, z workiem dołączo-
nym do przyrządu, worek o wymiarach min. 210mmx300mm, komora kro-
plowa bez PVC o długości min. 50mm, całość wolna od ftalanów, nazwa 
producenta bezpośrednio na przyrządzie, opakowanie kolorystyczne folia-
papier, sterylny, zacisk rolkowy ułatwiający regulację przepływu, zacisk 
rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły 
biorczej po użyciu, łącze zapewniające bezpieczne przyłączenie z 
igłą/kaniulą. 
17. Dot. Pakietu XXXV: Czy Zamawiający dopuszcza przyrządy, których 
komora wykonana jest z medycznego PVC, przyrząd w całości pozbawiony 
ftalanów? 
18. Dot. Pakietu XXXVII: Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie, na ja-
kich pompach strzykawkowych pracuje Zamawiający? 
19. Dot. Pakietu XXXVIII: Czy Zamawiający dopuści igły do penów w na-
stępujących rozmiarach: 
- 31G (0,25mmx4mm), 
- 31G (0,25mmx6mm), 
- 30G (0,30mmx8mm), 
- 29G (0,33mmx12mm)? 
 

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 02.03.2018 r.: 
 
W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 27.02.2018 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 nie dopuszcza. 



3) Zamawiający informuje, że dokonuje poprawy omyłki pisarskiej i tak 
powinno być „tłok w kolorze kontrastującym”. 
4) Zamawiający nie dopuszcza. 
5) Zamawiający nie dopuszcza. 
6) Zamawiający nie dopuszcza. 
7) Zamawiający nie dopuszcza. 
8) Zamawiający dopuszcza. 
9) Zamawiający nie dopuszcza. 
10) Zamawiający nie dopuszcza. 
11) Zamawiający nie dopuszcza. 
12) Zamawiający nie dopuszcza. 
13) Zamawiający informuje, że pracuje na pompach: Kwapisz, AscorD, Grs-
bery, Mono. 
14) Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza. 
15) Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza. 
16) Zamawiający dopuszcza. 
17) Zamawiający dopuszcza. 
18) Zamawiający informuje, że pracuje na pompach: Kwapisz, AscorD, Grs-
bery, Mono. 
19) Zamawiający dopuszcza igły w rozmiarach: 31G (0,25mmx4mm), 31G 
(0,25mmx6mm), 30G (0,30mmx8mm). 
 
 


