
        Sandomierz 14.03.2018 r. 
Szpital Specjalistyczny 
Ducha Świętego 
ul. Schinzla 13 
27-600 Sandomierz 
 

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego 
w postępowaniu na dostawę leków, znak PN/5/2018 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowa-
dzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę leków, znak 
PN/5/2018 

 
Do Zamawiającego w dniu 01.03.2018 r.  wpłynęły pytania dotyczące ww. 
sprawy o treści następującej: 
 

Pytania 
1. Dot. Pakietu 20 poz. 10: Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie w/w 
pozycji z powodu zakończenia produkcji? 
2. Dot. Pakietu 20 poz. 10: Czy Zamawiający zgodzi się na zastąpienie 
zestawu do założenia jejunostomii Flocare na Zgłębnik nosowo-jelitowy 
Bengmark PUR przeznaczony do żywienia dojelitowego bezpośrednio do 
jelita lub dwunastnicy? Rozmiar zgłębnika Ch 10/145 cm. Bliższy koniec 
zgłębnika zakończony złączem ENFIT służącym do łączenia z zestawami do 
podaży diet Flocare®. Zgłębnik wykonany z miękkiego, nieprzezroczystego 
poliuretanu, nie twardniejącego przy dłuższym stosowaniu. Zgłębnik należy 
wymieniać co 6 - 8 tygodni. Zawiera centymetrową podziałkę znakowaną 
dokładnie co 1 cm ułatwiającą kontrolowanie długości wprowadzanego 
zgłębnika, metalową trójskrętną prowadnicę (pokrytą silikonem) z 
kulkową końcówką ułatwiającą jej wprowadzanie do światła. Zgłębnik 
posiada właściwości kontrastujące (całą swoją powierzchnią) w 
promieniach RTG. Dalszy koniec zgłębnika w kształcie oliwki posiada dwa 
boczne otwory  na jednym poziomie i dodatkowy otwór umożliwiający np. 
założenie pętli z nici ułatwiający pociągnięcie zgłębnika podczas zakładania 
metodą endoskopową. Zgłębnik posiada specjalną opatentowaną spiralę 
Bengmark®, która po usunięciu prowadnicy przyjmując spiralny kształt 
ułatwia przemieszczanie się przez oddźwiernik do jelita i dopasowuje swój 
kształt do przewodu pokarmowego, tworząc w jelicie pętlę mocującą. 
Zgłębnik jednorazowego użytku, nie zawiera DEHP, nie zawiera lateksu, 
pakowany pojedynczo. Opakowanie gwarantujące sterylność przez 
minimum 60 miesięcy. 
 



Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 14.03.2018 r.: 
 
W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 01.03.2018 r. Szpital Specjali-

styczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej 
udziela wyjaśnień na zadane pytania:  
1) Zamawiający nie wyraża zgody. 
2) Zamawiający wyraża zgodę. 
 
 
 

 


