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SPROSTOWANIE 
dot. pytania  nr 7 -    (pismo SPZOZ/SAN/ZP/380/2018 – z dnia 15-11-2018 )  

do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: nr  postępowania  SPZOZ/PN/43/2018  na  dostawę  wyposażenia  w
przedmiocie  zadania:   „Poprawa  bezpieczeństwa  zdrowotnego  w  Regionie
Bieszczadzkim poprzez rozbudowę i  przebudowę SPZOZ w Sanoku – Etap I
Blok Operacyjny i Centralna Sterylizatornia - powtórka  dla potrzeb  SPZOZ
Sanok 

JEST 

* Pytanie nr 7 - dot.   Pakiet nr 8 poz. 1  
1/  Prosimy  Zamawiającego  o  dopuszczenie  mankietu  do  szybkich  przetoczeń,
możliwość umieszczania płynów 500 ml, 1000 ml oraz 3000 ml, zakres 0-300 mm Hg
(do wyboru przez zamawiającego),  wyposażonego w nylonową,  siatkową kieszeń
ułatwiającą  kontrolę  poziomu  przetaczanego  płynu,  posiadający  posiadający
cylindryczny,  wysuwany,  miernik  ciśnienia  z  widoczną  obrotową  oraz  kolorową
podziałką,  prosty  w  użyciu  zawór  odcinający  zabezpieczony  przed  wypadaniem,
rozmiar oznaczony kolorem, pozbawione lateksu i  neoprenu,  jednorazowe, czyste
mikrobiologicznie.
Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza.  

2/ Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie ilości szt. w przypadku uwzględnienia
jednorazowych mankietów do szybkich przetoczeń.
Odpowiedź:   Zamawiający  dopuszcza.  

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu
„Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w Regionie Bieszczadzkim poprzez rozbudowę i przebudowę SP ZOZ w Sanoku –
ETAP  I  Blok  Operacyjny  i  Centralna  Sterylizatornia"  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa
Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 
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MA BYĆ

* Pytanie nr 7 - dot.   Pakiet nr 8 poz. 1  
1/  Prosimy  Zamawiającego  o  dopuszczenie  mankietu  do  szybkich  przetoczeń,
możliwość umieszczania płynów 500 ml, 1000 ml oraz 3000 ml, zakres 0-300 mm Hg
(do wyboru przez zamawiającego),  wyposażonego w nylonową,  siatkową kieszeń
ułatwiającą  kontrolę  poziomu  przetaczanego  płynu,  posiadający  posiadający
cylindryczny,  wysuwany,  miernik  ciśnienia  z  widoczną  obrotową  oraz  kolorową
podziałką,  prosty  w  użyciu  zawór  odcinający  zabezpieczony  przed  wypadaniem,
rozmiar oznaczony kolorem, pozbawione lateksu i  neoprenu,  jednorazowe, czyste
mikrobiologicznie.
Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza.  

2/ Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie ilości szt. w przypadku uwzględnienia
jednorazowych mankietów do szybkich przetoczeń.
Odpowiedź:   Zamawiający  dopuszcza (5szt).   

                          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.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu
„Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w Regionie Bieszczadzkim poprzez rozbudowę i przebudowę SP ZOZ w Sanoku –
ETAP  I  Blok  Operacyjny  i  Centralna  Sterylizatornia"  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa
Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 
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