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Dotyczy: odpowiedzi na pytania.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II 
w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że do zaproszenia do złożenia oferty na 
dostawę  sprzętu medycznego j.u. wpłynęły pytania.

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi.

Dotyczy - Zadanie nr 3

Pytanie 1:
 „  Czy Zamawiający oczekuje  żeby produkty były  pozbawione  szkodliwych  ftalanów,  które
uwalniają się pod wpływem ciepła ludzkiego ciała a nadmiar tych związków zwiększa ryzyko
zachorowania na alergię, astmę,  nowotwory,  powodują także zaburzenia w pracy wątroby czy
nerek, wykazują negatywny wpływ na organizmy dzieci, płody jak również mogą przyczyniać się
do skrócenia okresu ciąży ?” 

Odpowiedź na pytanie nr 1:
Nie wymaga ale dopuszcza

Dotyczy - Zadanie nr 2

Pytanie 2:
 „ Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne zawierające ftalany, co umożliwi złożenie większej
ilości konkurencyjnych cenowo ofert?” 

Odpowiedź na pytanie nr 2:
Zamawiający dopuści rurki intubacyjne zawierające ftalany.

Pytanie 3:
Czy Zamawiający w zadaniu nr 2 rurki intubacyjne zbrojone, odstąpi od wymogu oznaczenia 
producenta i średnicy rurki i mankietu na baloniku kontrolnym i korpusie rurki? 

Odpowiedź na pytanie nr 3:
Zamawiający odstąpi od wymogu oznaczenia producenta i średnicy rurki i mankietu na baloniku 
kontrolnym.

Pytanie 4:
 „ Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne wykonane z PCV, bez silikonu, przy spełnieniu
pozostałych wymagań?” 

Odpowiedź na pytanie nr 4:
NIE.

Pytanie 5:
 „ Czy Zamawiający dopuści rurki z odłączalnym łącznikiem 15mm, przy spełnieniu pozostałych
wymagań?” 

Odpowiedź na pytanie nr 5:
NIE.
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Pytanie 6:
 „ Czy Zamawiający dopuści  rurki  intubacyjne niesilikonowane,  skalowane co 2cm,  z  nazwą
producenta tylko na korpusie?” 

Odpowiedź na pytanie nr 6:
NIE.

Pytanie 7:
 „  Zwracamy  się  z  prośbą  o  odstąpienie  od  wymogu  aby  rurki  intubacyjne  nie  zawierały
ftalanów?” 

Odpowiedź na pytanie nr 7:
Zamawiający dopuszcza rurki intubacyjne bez ftalanów.

 

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego 

  im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu 

                      (-) lek. med. Andrzej Mielcarek
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