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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 26.02.2018 r.  wpłynęły pytania dotyczące ww. 
sprawy o treści następującej: 
 

Pytania 
1. Dot. Pakietu XVII poz. 2: Czy Zamawiający dopuści zamknięty system 
bezigłowy pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, 
wytrzymałość do 7 dni lub 360 aktywacji, przezroczysty (obudowa i mem-
brana) umożliwiający kontrolę wzrokową, nie zawierający części metalo-
wych, z podzielną silikonową membraną typu Split septym, prosty tor prze-
pływu, łatwy do czyszczenia przed i po użyciu, możliwość do podłączenia z 
końcówkami luer-lock i luer-slip, dostępny również w kolorze czerwonym 
dotętniczym, posiadający małą objętość wypełnienia max 0,07ml, o prze-
pływie do 600ml/min., jest odporny na ciśnienie do 24 barów (350psi), sys-
tem nie zawiera ftalanów oraz latexu, może być używany w tomografii 
komputerowej oraz rezonansie magnetycznym, nie zawiera ftalanów, la-
texu, pirogenów oraz produktów pochodzenia zwierzęcego? 
2. Dot. Pakietu XVII poz. 2: Czy Zamawiający wydzieli z Pakietu XVII pozy-
cję 2 do osobnego pakietu? 
3. Dot. Pakietu XXI poz. 1: Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny ty-
pu luer wykonany z poliwęglanu, z trójramiennym pokrętłem i wyczuwal-
nym identyfikatorem pozycji zamknięty/otwarty, wszystkie z wejść zabez-
pieczone fabrycznie zamontowanymi koreczkami, przeznaczony między 
innymi do toczenia krystaloidów, koloidów i preparatów obejmujących ży-
wienie pozajelitowe, wyposażony w kolorowe (czerwony i niebieski) klipsy 
w celu oznaczenia linii żylnej lub tętniczej? 
4. Dot. Pakietu XXI poz. 1: Czy Zamawiający wydzieli z Pakietu XXI pozycję 
1 do osobnego pakietu? 



5. Dot. Pakietu XXXXIV poz. 1: Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczu-
leń splotów nerwowo obwodowych pod kontrolą USG 22Gx50mm, igła 
kompatybilna z neurostymulatorami firmy Braun o podwyższonej echoge-
niczności, bardzo dobrze widoczna pod USG, do identyfikacji nerwów ob-
wodowych oraz przeprowadzania blokad, posiadająca: izolowaną na całej 
długości, ze znacznikami głębokości wkłucia, powierzchnię echogeniczną o 
lepszej widoczności pod USG, uchwyt igły ergonomiczny, kabelek elek-
tryczny zintegrowany na stałe z uchwytem igły z drenem infuzyjnym z moż-
liwością odkręcenia, znaczniki głębokości wkłucia igły co 1cm, rozmiar 
22Gx50mm, pakowane pojedynczo, sterylne? 
6. Dot. Pakietu XXXXIV poz. 2: Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczu-
leń splotów nerwowo obwodowych pod kontrolą USG 21Gx85mm, igła 
kompatybilna z neurostymulatorami firmy Braun o podwyższonej echoge-
niczności, bardzo dobrze widoczna pod USG, do identyfikacji nerwów ob-
wodowych oraz przeprowadzania blokad, posiadająca: izolowaną na całej 
długości, ze znacznikami głębokości wkłucia, powierzchnię echogeniczną o 
lepszej widoczności pod USG, uchwyt igły ergonomiczny, kabelek elek-
tryczny zintegrowany na stałe z uchwytem igły z drenem infuzyjnym z moż-
liwością odkręcenia, znaczniki głębokości wkłucia igły co 1cm, rozmiar igły 
22Gx50mm, pakowane pojedynczo, sterylne? 
7. Dot. Pakietu XXXXIV poz. 1 i 2: Czy Zamawiający wydzieli z Pakietu 
XXXXIV pozycję 1 i 2? 
 

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 02.03.2018 r.: 
 
W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 26.02.2018 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 nie wyraża zgody. 
3) Zamawiający dopuszcza. 
4) Zamawiający nie wyraża zgody. 
5) Zamawiający nie dopuszcza. 
6) Zamawiający nie dopuszcza. 
7) Zamawiający nie wyraża zgody. 
 


