
        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 23.02.2018 r.  wpłynęły pytania dotyczące ww. 
sprawy o treści następującej: 
 

Pytania 
1. Dot. Pakietu VI: Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 
100szt. z przeliczeniem ilości do pełnych opakowań handlowych? 
2. Dot. Pakietu IX: Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 
100szt. z przeliczeniem do pełnych opakowań handlowych z zaokrągleniem 
w górę? 
3. Dot. Pakietu IX: Czy Zamawiający oczekuje szczoteczki do pobierania 
wymazów cytologicznych typu cytoblaszka? 
4. Dot. Pakietu IX: Czy Zamawiający dopuści szczoteczki do pobierania 
wymazów cytologicznych typu wachlarzyk? 
5. Dot. Pakietu XX: Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy niepi-
rogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostrą igłą biorczą dwukanałową w 
kolorze białym – odpowietrznik przeciwbakteryjny zamykany niebieską 
klapką – przezroczysta komora kroplowa 20 kropli = 1ml +/-0,1ml, wiel-
kość komory ok. 5,5 z filtrem , filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy 
regulator przepływu – łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednost-
kowe typu blister papier-folia – sterylizowany tlenkiem etylenu, długość 
drenu 150cm? 
6. Dot. Pakietu XX: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do 
przetaczania płynów infuzyjnych bez ftalanów z informacją na etykiecie w 
formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości 
ftalanów? 
7. Dot. Pakietu XX: Czy Zamawiający wymaga informacji na opakowaniu 
potwierdzających brak zawartości latexu oraz PHT, DEHP, BBP i DBP w po-
staci symbolu? 



8. Dot. Pakietu XX: Czy Zamawiający wymaga instrukcji użytkowania przy-
rządu IS w postaci piktogramów? 
9. Dot. Pakietu XX: Czy Zamawiający wymaga informacji na opakowaniu 
indywidualnym o metodzie sterylizacji, nr LOT, dacie produkcji, terminu 
ważności oraz informacje o producencie? 
10. Dot. Pakietu XXIII: Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy jednora-
zowego użytku typu przedniak o wymiarach 72cm x 120cm, wykonany z 
folii polietylenowej o grubości 16 mikronów, w rozmiarze uniwersalnym? 
11. Dot. Pakietu XXIII: Czy Zamawiający dopuści fartuch typu przedniak w 
kolorze białym wykonany z polietylenu, odporny na płyny – chroni odzież 
przed rozpryskami płynów, tłuszczy, olejów czy zanieczyszczeń, pełne cię-
cie, wysoki karczek w celu zapewnienia pełnej ochrony, dokładne wycięcie 
przy szyi ułatwia zakładanie, wiązanie w talii na odpowiedniej wysokości 
zapewnia szczelność fartucha, długość umożliwia stosowanie fartucha na-
wet przez osoby o większych gabarytach, wygodne opakowanie ułatwia 
wyjmowanie pojedynczych fartuchów, fartuch o grubości 16 mikronów, far-
tuch spełnia normy i wytyczne PPE Kategoria I (Artykuł 8.3) – zapobieganie 
narażeniu użytkownika na temperaturę nieprzekraczającą 50ºC lub niebez-
pieczny kontakt, wolny od latexu, pakowany w HDPE po 100szt., zbiorczo 
pakowany po 1500szt. (15 opakowań HDPE) w karton? 
12. Dot. Pakietu XXIII: Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 
100szt. z przeliczeniem ilości? 
13. Dot. Pakietu XXV: Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 
75szt. z przeliczeniem ilości do pełnych opakowań z zaokrągleniem w górę? 
14. Dot. Pakietu XXV: Czy Zamawiający dopuści kieliszki plastikowe z po-
działką co 5ml, o pojemności 30ml? 
15. Dot. Pakietu XXV: Czy Zamawiający dopuści kieliszki plastikowe ze 
skalą dużą co 5ml, małą co 1ml, o pojemności 30ml? 
16. Dot. Pakietu XXVI: Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 
10szt., z przeliczeniem ilości? 
17. Dot. Pakietu XXVII poz. 1: Czy Zamawiający dopuści strzykawki trzy-
częściowe luer lock z rozszerzoną skalą 50/60ml jednorazowego użytku, 
sterylne (sterylizowane tlenkiem etylenu), wykonane z medycznej klasy 
polipropylenu (cylinder, tłok) i poliizoprenu (uszczelka), przezroczysty cy-
linder dokładnie pokazujący zawartość strzykawki, wyraźne znaczniki ska-
li, nie zawierają lateksu, pakowane indywidualnie w opakowanie papier-
folia, strzykawka do pomp infuzyjnych 50/60ml Luer Lock, skala co 2ml? 
18. Dot. Pakietu XXVII poz. 2: Czy Zamawiający dopuści strzykawkę cew-
nikową 50(60)ml – skala mała co 1ml, duża co 10ml – uchwyt cylindrowy 
8mm+/-2, ze stożkową końcówką usytuowaną centralnie, z jedną końców-
ką luer do opcjonalnego użycia, czytelną, jednostronną, czarną skalą nomi-



nalną i gumową blokadą tłoka, nietoksyczna, niepirogenna, jałowa, steryli-
zowana tlenkiem etylenu, cylinder i tłok wykonane z polipropylenu? 
19. Dot. Pakietu XXVIII poz. 1: Czy Zamawiający dopuści przedłużacze 
zawierające ftalany, pozostałe wymagania bez zmian? 
20. Dot. Pakietu XXVIII poz. 2: Czy Zamawiający dopuści IS ftalanów, ja-
łowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostrą igłą biorczą dwuka-
nałową – odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską 
klapką – przezroczysta komora kroplowa 20 kropli = 1ml+/-0,1ml, wielkość 
komory ok. 5,5 z filtrem, filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regu-
lator przepływu – łącznik LUER-LOCK z osłonką – opakowanie jednostkowe 
typu blister papier-folia – sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 
150cm? 
21. Dot. Pakietu XXVIII poz. 2: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania 
przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych bez ftalanów z informacją 
na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą 
brak zawartości ftalanów? 
22. Dot. Pakietu XXVIII poz. 2: Czy Zamawiający dopuści przyrząd do 
przetaczania płynów infuzyjnych z komorą wykonaną z PVC bez dodatko-
wego zaczepu na zacisku rolkowym? 
23. Dot. Pakietu XXVIII poz. 2: Czy Zamawiający wymaga informacji na 
opakowaniu potwierdzających brak zawartości latexu oraz PHT, DEHP, BBP 
i DBP w postaci symbolu? 
24. Dot. Pakietu XXVIII poz. 2: Czy Zamawiający wymaga instrukcji użyt-
kowania przyrządu IS w postaci piktogramów? 
25. Dot. Pakietu XXVIII poz. 2: Czy Zamawiający wymaga informacji na 
opakowaniu indywidualnym o metodzie sterylizacji, nr LOT, dacie produk-
cji, terminu ważności oraz informacje o producencie? 
26. Dot. Pakietu XXVIII poz. 3: Czy Zamawiający dopuści przyrząd do 
przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy, niepirogenny, nietok-
syczny, grawitacyjny, filtr 200µm, 20 kropli = 1ml+/-0,1ml, przyrząd posia-
da ostrą igłę biorczą dwukanałową, odpowietrznik z filtrem przeciwbakte-
ryjnym zamykany czerwoną klapką, przezroczysta komora kroplowa z fil-
trem z PCV, dł. komory kroplowej 7,5cm w części przeźroczystej, rolkowy 
regulator przepływu, łącznik LUER-LOCK z osłonką, zaczep na dren, dren o 
długości 150cm, opakowanie jednostkowe typu blister papier-folia, steryli-
zowany tlenkiem etylenu? 
27. Dot. Pakietu XXVIII poz. 3: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania 
przyrządu do przetaczania krwi bez ftalanów z informacją na etykiecie w 
formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości 
ftalanów? 



28. Dot. Pakietu XXVIII poz. 3: Czy Zamawiający wymaga informacji na 
opakowaniu potwierdzających brak zawartości latexu oraz PHT, DEHP, BBP 
i DBP w postaci symbolu? 
29. Dot. Pakietu XXVIII poz. 3: Czy Zamawiający wymaga instrukcji użyt-
kowania przyrządu TS w postaci piktogramów? 
30. Dot. Pakietu XXVIII poz. 3: Czy Zamawiający wymaga informacji na 
opakowaniu indywidualnym o metodzie sterylizacji, nr LOT, dacie produk-
cji, terminu ważności oraz informacje o producencie? 
31. Dot. Pakietu XXIX: Czy Zamawiający dopuści worki na wymioty wyko-
nane z folii w kolorze mlecznym, ze skalą co 100ml, skala do 1,5L, zakoń-
czony obręczą w systemie „okręć i zamknij”, z instrukcją użytkowania w po-
staci piktogramu umieszczoną na każdym worku, torba została wyposażona 
w saszetkę absorbującą w celu konsolidacji płynów oraz substancji pół-
płynnych, zapobiegając zabrudzeniom oraz eliminując nieprzyjemny za-
pach, wyrób medyczny grupa I, ze znakiem CE? 
32. Dot. Pakietu XXIX: Czy Zamawiający dopuści torbę foliową na wymioty 
o wymiarach: długość ok. 30cm, szerokość 17cm, średnica obręczy ok. 
11cm? 
33. Dot. Pakietu XXXIX: Czy Zamawiający dopuści osłonki na głowicę USG 
lekko pudrowane, pakowane pojedynczo, lateksowe, niesterylne? 
34. Dot. Pakietu XXXIX: Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 
144szt. z przeliczeniem ilości do pełnych opakowań z zaokrągleniem w gó-
rę? 
 

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 02.03.2018 r.: 
 
W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 23.02.2018 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 dopuszcza. 
3) Nie. 
4) Tak. 
5) Zamawiający nie dopuszcza. 
6) Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza. 
7) Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza. 
8) Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza. 
9) Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza. 
10) Zamawiający nie dopuszcza. 
11) Zamawiający dopuszcza. 
12) Zamawiający dopuszcza. 
13) Zamawiający dopuszcza. 



14) Zamawiający dopuszcza. 
15) Zamawiający dopuszcza. 
16) Zamawiający dopuszcza. 
17) Zamawiający dopuszcza. 
18) Zamawiający dopuszcza. 
19) Zamawiający nie dopuszcza. 
20) Zamawiający nie dopuszcza. 
21) Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza. 
22) Zamawiający nie dopuszcza. 
23) Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza. 
24) Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza. 
25) Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza. 
26) Zamawiający nie dopuszcza. 
27) Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza. 
28) Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza. 
29) Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza. 
30) Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza. 
31) Zamawiający dopuszcza. 
32) Zamawiający dopuszcza. 
33) Zamawiający nie dopuszcza. 
34) Zamawiający dopuszcza. 
 
 
 


