
        Sandomierz 02.03.2018 r. 
Szpital Specjalistyczny 
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 28.02.2018 r.  wpłynęły pytania dotyczące ww. 
sprawy o treści następującej: 
 

Pytania 
1. Dot. Pakietu V: Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oferowa-
ny zestaw do lewatywy ma być wyposażony w miękki elastyczny dren? 
2. Dot. Pakietu V: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu z pla-
styczną kanką bez ogranicznika. 
3. Dot. Pakietu XII poz. 1-4: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie 
strzykawek zróżnicowanych kolorem w zależności od pojemności na każ-
dym opakowaniu handlowym max 100szt. 
4. Dot. Pakietu XII poz. 1-4: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie 
strzykawek, bez rozszerzonej skali pomiarowej. 
5. Dot. Pakietu XII poz. 4: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzy-
kawek pakowanych w opakowaniu max 100szt. z odpowiednim przelicze-
niem wymaganych ilości. 
6. Dot. Pakietu XIII: Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu aby 
wszystkie cewniki pochodziły od jednego producenta. 
7. Dot. Pakietu XVI: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli do 
pobierania płynów z butelek zawierającej filtr bakteryjny 0,2µm tj. o bardzo 
wysokiej skuteczności filtracji, bardzo dobrze przylegający do butelek z 
płynem infuzyjnym, podczas pobierania płynu z butelki kaniula zachowuje 
stabilność. 
8. Dot. Pakietu XVII: Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy w celu 
zachowania pełnej kompatybilności oferowanych produktów powinny one 
pochodzić od tego samego producenta. 
9. Dot. Pakietu XVIII poz. 2: Czy Zamawiający oczekuje aby zestaw do po-
miaru godzinowej diurezy posiadał przezroczyste okienko podglądu w 



łączniku do cewnika foleya – do kontroli obecności moczu i samego procesu 
pobierania? 
10. Dot. Pakietu XX: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu do 
przetaczania płynów z białym, mocnym kolcem, jednoczęściową elastyczną 
komorą kroplową bez pierścienia, z filtrem cząsteczkowym o dużej po-
wierzchni, który podczas pracy zgodnej z pkt. 6.6 Karty Charakterystyki 
Produktu Leczniczego powszechnie używanych leków („Roztwór należy 
podawać z zastosowaniem jałowego zestawu do infuzji, stosując się do za-
sad aseptyki”), nie dopuszcza do przedostania się powietrza do pacjenta, co 
wynika z różnicy ciśnień w układzie żylnym, a ciśnieniem hydrostatycznym 
płynu infuzyjnego. 
11. Dot. Pakietu XX: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bezpiecznego 
aparatu do przetaczania z białym kolcem, jednoczęściową elastyczną komo-
rą kroplową, z filtrem hydrofilnym w komorze kroplowej o wielkości porów 
8-10 mikrona. 
12. Dot. Pakietu XXI poz. 1: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kra-
nika wyposażonego w kolorowe znaczniki: czerwony dla oznaczania linii 
tętniczej, niebieski dla oznaczania linii żylnej. 
13. Dot. Pakietu XXI poz. 2: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kra-
nika trójdrożnego z przedłużaczem 7cm o standardowej średnicy, wyczu-
walne położenie pokrętła co 45 stopni, oporny na bardzo agresywne leki. 
14. Dot. Pakietu XXI poz. 2: Prosimy o doprecyzowanie czy kranik z prze-
dłużaczem ma być wyposażony w dodatkowy port bezigłowy co umożliwia 
bezpieczną podaż leku bez konieczności rozłączania kranika. 
15. Dot. Pakietu XXII: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników 
do odsysania z lejkowatym łącznikiem z bocznym zamykanym otworem 
ułatwiającym regulację siły ssania. 
16. Dot. Pakietu XXII: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników o 
długości min. 50cm. 
17. Dot. Pakietu XXVIII poz. 2: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie 
przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych jednorazowego użytku dł. 
1,5m, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, ostry, łatwy do wprowadzenia 
kolec komory kroplowej, odpowietrznik zaopatrzony w filtr bakteryjny za-
mykany klapką, ergonomiczna komora kroplowa wykonana z bardzo prze-
źroczystego materiału, wydłużony kroplomierz +/-20 kropli=1ml, komora 
elastyczna o dużej pojemności, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na 
dren oraz możliwość zabezpieczenia kolca po wykłuciu z butelki zatyczka 
pierwotnie zabezpieczającą kolec komory kroplowej. 
18. Dot. Pakietu XXVIII poz. 3: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie 
przyrządu do transfuzji z zabezpieczeniem kolec komory kroplowej w po-
staci zatyczki pierwotnie zabezpieczającej kolec komory kroplowej. 



19. Dot. Pakietu XXXV: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu 
do przetaczania płynów infuzyjnych bursztynowy z workiem, pakowany 
osobno z workiem do osłony podawanego płynu przed światłem, worek o 
wymiarach min. 200mmx300mm, komora kroplowa z PVC o długości min. 
50mm, całość wolna od ftalanów, nazwa producenta bezpośrednio na naj-
mniejszym opakowaniu handlowym, 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 
igła/kaniulą. 
20. Dot. Pakietu XXXVIII: Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy 
igły do pena mają być kompatybilne z wszystkimi wstrzykiwaczami do-
stępnymi na rynku, co ma być potwierdzone certyfikatem kompatybilności 
technicznej dołączonym do oferty oraz informacja o kompatybilności igieł z 
konkretnymi wstrzykiwaczami wymieniona była na opakowaniu zbiorczym 
100szt.? 
21. Dot. Pakietu XXXXVI poz. 1: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie 
sterylnego żelu do cewnikowania w wygodnym harmonijkowym aplikato-
rze o gramaturze 8,5g, sterylizowany parą wodną, zawartość procentowa 
substancji aktywnych: chlorowodorek lidokainy 2%, dwuchlorowodorek 
chlorhexydyny 0,05%. 
22. Dot. Pakietu XXXXVI poz. 2: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie 
sterylnego żelu do cewnikowania w wygodnym harmonijkowym aplikato-
rze o gramaturze 12,5g, sterylizowany parą wodną, zawartość procentowa 
substancji aktywnych: chlorowodorek lidokainy 2%, dwuchlorowodorek 
chlorhexydyny 0,05%. 
23. Dot. Pakietu XXXXVI: Czy Zamawiający dopuszcza, aby żel zawierał 
parabeny, konserwanty o potencjale alergogennym? 
 

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 02.03.2018 r.: 
 
W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 28.02.2018 r. Szpital Specjali-

styczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej 
udziela wyjaśnień na zadane pytania:  
1) Zamawiający dopuszcza. 
2) Zamawiający nie dopuszcza. 
3) Zamawiający nie dopuszcza. 
4) Zamawiający nie dopuszcza. 
5) Zamawiający dopuszcza. 
6) Zamawiający nie wyraża zgody. 
7) Zamawiający nie dopuszcza. 
8) Zamawiający dopuszcza. 



9) Zamawiający dopuszcza. 
10) Zamawiający dopuszcza. 
11) Zamawiający dopuszcza. 
12) Zamawiający dopuszcza. 
13) Zamawiający dopuszcza. 
14) Zamawiający dopuszcza. 
15) Zamawiający dopuszcza. 
16) Zamawiający dopuszcza cewniki nie dłuższe niż 70cm. 
17) Zamawiający nie dopuszcza. 
18) Zamawiający nie dopuszcza. 
19) Zamawiający dopuszcza. 
20) Zamawiający wymaga igieł zgodnych z opisem zawartym w SIWZ. 
21) Zamawiający nie dopuszcza. 
22) Zamawiający nie dopuszcza. 
23) Zamawiający nie dopuszcza. 
 
 


