
        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 XXXI poz. 2: Czy Zamawiający dopuści prowadnice jedno-
razowe, sterylne w rozmiarach: FR6 (2,5-3,5), FR 10 (3,5-6,0), FR 12 (6,0-
8,0), FR 14(7,0 -10,0), przy zachowaniu wszystkich pozostałych wymagań 
SIWZ? 
2. Dot. Pakietu XXXI poz. 3: Czy Zamawiający dopuści złącze układu pa-
cjenta (przedłużacz rozciągliwy), przestrzeń martwa, jałowy, długość 8-18 
cm, przy zachowaniu wszystkich pozostałych wymagań SIWZ? 
3. Dot. Pakietu XXXI poz. 5: Czy Zamawiający dopuści filtr mechaniczny z 
wydzielonym piankowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, przy zachowaniu 
wszystkich pozostałych wymagań SIWZ? 
4. Dot. Pakietu XXXI poz. 8: Czy Zamawiający dopuści układ o długości 
180 cm, przy spełnieniu pozostałych wymagań? 
5. Dot. Pakietu XXXI poz. 11: Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową 
sterylną, jednorazowego użytku, pakowaną pojedynczo, z delikatnym man-
kietem, rurka maski wygięta zgodnie z budową anatomiczną gardła, ze 
wzmocnionym koniuszkiem mankietu, z luźnym drenem do napełniania 
mankietu, z zabezpieczeniem przed wklinowaniem nagłośni, posiadającą 
znaczniki prawidłowego usytuowania maski umieszczone na rurce, rozmiar 
maski, wagi pacjenta oraz objętości wypełniającej mankiet umieszczony na 
rurce, z możliwością wprowadzenia przez maskę standardowej rurki intu-
bacyjnej,  kolorystycznie znakowany łącznik w zależności od rozmiaru ma-
ski, w rozmiarach: poniżej 7kg, 7-17kg, 17-30kg, 30-50kg, 50-70kg, 70-
100kg? 
 



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 nie dopuszcza. 
2) Zamawiający dopuszcza. 
3) Zamawiający nie dopuszcza. 
4) Zamawiający nie dopuszcza. 
5) Zamawiający nie dopuszcza. 
 
 


