
        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 03.07.2017 r.  wpłynęły pytania dotyczące ww. 
sprawy o treści następującej: 
 

Pytania 
1. Pakiet XXXV poz. 1: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników 
trójdrożnych z balonem o pojemności 10ml dla cewnika w rozmiarze CH16 
oraz 30ml dla cewników w rozmiarach CH18 – CH22. 
2. Pakiet XXXV poz. 1: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników 
trójdrożnych z balonem o pojemności 40ml dla cewnika w rozmiarze CH16, 
50ml dla cewnika w rozmiarze CH18, 60ml dla cewnika w rozmiarze CH20 
oraz 70ml dla cewnika w rozmiarze CH22. 
3. Pakiet XXXV poz. 3: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika 
moczowodowego z koszyczkiem Dormia w rozmiarze CH5 dł. 90cm. 
4. Pakiet XXXV poz. 5: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do 
szynowania wewnętrznego moczowodów z cewnikiem w rozmiarach: 6F dł. 
28cm oraz 4,7F dł. 28cm, o średnicy pętli pęcherzowej 2cm. 
5. Pakiet XXXV poz. 5: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do 
szynowania wewnętrznego moczowodów z cewnikiem o średnicy pętli pę-
cherzowej 2cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
6. Pakiet XXXV poz. 5: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do 
szynowania wewnętrznego moczowodów w składzie: cewnik o średnicy w 
zakresie od 3F do 10F (długości: 10cm-16cm dla cewnika CH3, 10cm-30cm 
dla cewnika CH4, 24cm-30cm dla cewnika CH4,7-CH10), średnica pętli pę-
cherzowej 2cm, prowadnik dł. 125-150cm, popychacz, zacisk. 
7. Pakiet XXXV poz. 9: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do 
szynowania moczowodów z cewnikiem w rozmiarach: CH6 dł. 28cm oraz 
CH4,7 dł. 28cm wykonanym ze 100% silikonu. Pozostałe parametry zgodne 
z SIWZ. 



 

 
Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 07.07.2017 r.: 

 
W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 03.07.2017 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 nie dopuszcza. 
3) Zamawiający nie dopuszcza. 
4) Zamawiający nie dopuszcza. 
5) Zamawiający nie dopuszcza. 
6) Zamawiający nie dopuszcza. 
7) Zamawiający nie dopuszcza. 
 

 
 

 


