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Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego 
w postępowaniu na dostawę wyrobów medycznych, znak PN/25/2017 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowa-
dzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów 
medycznych, znak PN/25/2017 

 
Do Zamawiającego w dniu 05.12.2017 r.  wpłynęły pytania dotyczące ww. 
sprawy o treści następującej: 
 

Pytania 
1. Pakiet II: Prosimy o dopuszczenie - Wapno sodowane w postaci białych 
półsferycznych granulek/pelletów identycznych kształtów i rozmiarów, o 
średnicy 4 mm i wysokości 2 mm, pozwalające na dokładne wypełnienie 
pojemnika i  wysoką absorbcję CO2 od 178 - 200 litrów CO2 / 1 litr wapna, 
posiadające wskaźnik zużycia (zmiana koloru z białego na błękitno-
fioletowy), zawierające w swoim składzie 78 – 84 % Ca(OH)2; 2 – 4 % Na-
OH; 14 – 18 % H2O; fiolet etylowy; charakteryzujące się wysoką odporno-
ścią na transport, zawierające tym samym minimalną ilość pyłu  – 0,66%,  
pakowane w 5 litrowe kanistry – 4,15 kg. Okres trwałości min. 4 lata. Trwa-
łość granulatu oraz wysoka absorpcja CO2 zapewnia większą efektywność 
pracy, bezpieczeństwo oraz minimalizuje koszty. 
2. Pakiet XIV: Prosimy o dopuszczenie - Jednorazowy zestaw anestetyczny 
dla dzieci o średnicy rur 15 mm i złączy od strony urządzenia 22 mm, jed-
norazowy, mikrobiologicznie czysty, wyprodukowany z wysokiej jakości 
materiału: EVA, PE, TPE, CR bez lateksu, bez PCV, bez DEHP. Zestaw zawie-
ra: ramię wdechowe i wydechowe o stałej długości 150 cm, zakończone od 
strony pacjenta kątowym trójnikiem Y, złącza usztywnione; ramię do worka 
o stałej długości 110 cm, worek oddechowy bezlateksowy o pojemności 1l 
wraz z łącznikiem do worka. Worek w okolicy szyjki wewnątrz zaopatrzony 
w koszyczek zapobiegający sklejaniu się jego powierzchni, a na zewnątrz  w 
silikonowy uchwyt. 
 

 
 
 



Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 07.12.2017 r.: 
 
W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 05.12.2017 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 dopuszcza. 
 
 

 
 

 


