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SPZOZ/SAN/ZP/380/2017                                          Sanok, dnia 24 lipca 2017r. 
 
do wszystkich uczestników postępowania 
 
dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/27/2017 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

dostawę sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku - powtórka dla SPZOZ w Sanoku. 
 
Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców: 

DOTYCZY przedmiotu zamówienia, wzoru umowy 

* Pytanie nr 1 – dot. pakiet nr 2 poz.1,2,3,4 
Pozycja 1– czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zbiorników o pojemności 300 lub 800 
ml ? 
Pozycja 2– czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów opatrunkowych o 
wymiarach 10 x 7,5 x 3,3cm? 
Pozycja 3– czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów opatrunkowych o 
wymiarach 18 x 12,5 x 3,3cm? 
Pozycja 4– czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów opatrunkowych o 
wymiarach 25 x 15 x 3,3cm? 
Odpowiedź: TAK 
 
* Pytanie nr 2 – dot. pakiet nr 4 poz.3 
Czy Zamawiający dopuści łącznik Y 8/8/8mm? 
Odpowiedź: TAK 

 
* Pytanie nr 3 – dot. pakiet nr 11 
Czy Zamawiający dopuści zbiornik na wydzieliny o pojemności 100ml? 
Odpowiedź: TAK 
 
* Pytanie nr 4 – dot. pakiet nr 5 
Bardzo proszę Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 1 rurki intubacyjnej z mankietem 
niskociśnieniowym do przedłużonej intubacji w rozmiarach 5-9 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 5 – dot. pakiet nr 3 poz.3 
Czy Zamawiający dopuszcza rurkę – przedłużacz o długości 15cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 6 – dot. pakiet nr 7 poz.1 
Czy Zamawiający w pakiecie 7 poz.1 wyrazi zgodę na zaoferowanie: 
Uniwersalny zestaw w wersji grawitacyjnej bez złączy przejściowych Transition? 
Odpowiedź: TAK 
 
* Pytanie nr 7 – dot. pakiet nr 7 poz.2 
Czy Zamawiający w pakiecie 7 poz. 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie: Uniwersalny zestaw w wersji 
przy użyciu pompy Flocare® Infinity TM bez złączy przejściowych Transition? 
Odpowiedź: TAK 
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* Pytanie nr 8 – dot. pakiet nr 7 poz.2 wyrazi zgodę na zaoferowanie: 
Czy Zamawiający w pakiecie 7 poz.2 wyrazi zgodę na zaoferowanie: Uniwersalny zestaw w wersji 
przy użyciu pompy FlocareR 800 bez złączy przejściowych Transition? 
Odpowiedź: TAK 
 
* Pytanie nr 9 – dot. pakiet nr 18 
Czy Zamawiający dopuści łyżki do laryngoskopu: jednorazowego użytku, metalowe? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
Czy Zamawiający wymaga łyżek jednorazowego użytku standardowych (konwencjonalnych) czy 
światłowodowych? 
Odpowiedź: Światłowodowe 
 
* Pytanie nr 10 – dot. pakiet nr 10 
Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie: 
Cewnik transparentny, silikonowy, operacyjny Foleya z prostym zakończeniem , trójdrożny , dł.41 cm 
, ChH20,22,24 z balonem 60-80ml? 

 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 11 – dot. pakiet nr 14 
Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie: 
Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego (trokar + cewnik)  
12-14Fr  o poniższych parametrach- Zestaw: 
- Rozszczepialna kaniula ze specjalnym szlifem (dł. 12 cm) 
- Zatyczka  
- Cewnik Foley’a z silikonu ze zintegrowanym balonem - PROSIL: 

• Optymalnie dopasowane światło kaniuli do średnicy cewnika  
• Krótkie, atraumatyczne zakończenie cewnika widoczne w promieniach RTG 
• Transparentny cewnik z linią kontrastującą w promieniach RTG 
• Miękki balon  5cm 
• 2 oczka 
• 43 cm długości  ? 

 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
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* Pytanie nr 12 – dot. pakiet nr 18 
Prosimy o potwierdzenie czy chodzi o łyżki światłowodowe kompatybilne z systemem zielonym 

Odpowiedź: Tak 
 
* Pytanie nr 13- dot. pakiet nr 1 poz. 1a 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika ze sterylną wodą do inhalacji o pojemności 
500ml, spełniającego pozostałe parametry SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
* Pytanie nr 14 – dot. pakiet nr 10 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników z balonem 30-50ml. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
* Pytanie nr 15 – dot. pakiet nr 14 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do nadłonowego drenażu w rozmiarach 11FR i 
14FR (cewnik) oraz 12FR, 15FR trokar, renomowanej firmy Coloplast.  
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego ma 
zawierać w zestawie 2l worek na mocz? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza 
 
*Pytanie nr 16 – dot. pakiet nr 18 
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga łyżki do laryngoskopu, jednorazowego 
użytku typu Macintosh, plastikowej, wykonanej z PCV niezawierającego ftalanów, kompatybilnej z 
rękojeściami w standardzie ISO 7376 tzw. zielona specyfikacja (okrągłe oznaczenie koloru zielonego 
na mocowaniu łyżki), sztywna, odporna na zagięcia i skręcanie, światłowód akrylowy, nieosłonięty, 
oznaczenie CE, symbol „jednorazowego użycia” oznaczenie typu łyżki i rozmiaru – wszystkie 
umieszczone po przeciwnej stronie wyprowadzenia światłowodu, wytrzymałe zatrzaski kulkowe 
zapewniające trwałe mocowanie w rękojeści, zakończenie łyżki atraumatyczne, wyraźnie zaokrąglone, 
pogrubione? 
Odpowiedź: Kompatybilne z systemem zielonym 
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga aby łyżki w rozmiarach Macintosh: 2 / 3 / 4 / 
posiadały następujące wymiary: odpowiednio (długość całkowita/długość robocza/szerokość 
końcówki dystalnej) dla: roz 2 (115 mm/97mm/10,5mm), dla roz 3 (133mm/117mm/10,5mm), dla roz 
4 (163mm/147mm/10,5mm) oraz termin przydatności do użycia - 5 lat od daty produkcji?  
Odpowiedź: Łyżki typu Macintosh w rozmiarach 2,3,4 okres przydatności do zużycia min. 2 lata od 
dostawy. 
 

 

 
   Z poważaniem  

 
 
 
 

 
 

UWAGA!!!  
Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców mających wpływ na zaoferowany 
przedmiot zamówienia, należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie w formularzu 
cenowym przedmiotu zamówienia. 


