
 
 
 
 
 
 

 
WSPRiTS/ZP/55/2011                                                                      Warszawa dn. 29.03.2011 r. 

  
 

 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego ogłoszonego w BZP Nr 51996 - 2011 z dnia 23.03.2011 r. 
na dostawy drobnego sprzętu medycznego i akcesoriów oraz preparatów do dezynfekcji [Nr 
postępowania: WSPRiTS/ZP/15/11] 

 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Wojewódzka Stacja Pogotowia 
Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” udziela wyjaśnień na poniŜsze pytania: 

 
Dotyczy Zadania nr 1: 

 

1) PYTANIE : dot. Poz. nr 2 – Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie mankietu wielorazowego w 
rozmiarze 25 – 35 cm? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania powyŜsze. Dodatkowo Zamawiający 
informuje, Ŝe doszło do omyłki w numerze katalogowym. Winno być: M4555A. 
 

Dotyczy Zadania nr 2: 
 

2) PYTANIE : dot. Poz. nr 1 – Czy przez rękaw otworu przesłony do inkubatora Zamawiający 
rozumie rękaw do portu IRYS? PoniewaŜ rękawy do portu IRYS dla Globetrotter są jednorazowe, 
pakowane w pudełka po 100 szt., czy Zamawiający dopuści dostarczenie 1 opakowania 100 szt. 
jednorazowych rękawów? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający przez rękaw otworu przesłony rozumie rękaw o numerze 
katalogowym 2692070 lub równowaŜny. Zamawiający oczekuje 12 sztuk, a nie 100 szt. 
 
3) PYTANIE : dot. Poz. nr 3 – PoniewaŜ pasy do mocowania pacjenta pakowane są po 10 szt., czy 
Zamawiający dopuści dostarczenie jednego opakowania? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza dostarczenie jednego opakowania po 10 szt. 
 
Dotyczy Zadania nr 5: 
 

4) PYTANIE : dot. Poz. nr 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie drenów z PCW o 
jakości medycznej i twardości 66-81°ShA, nadające się do sterylizacji w tlenku etylenu? Proszę teŜ o 
informację czy mają to być dreny jałowe czy niejałowe i jakiej grubości ma być średnica 
zewnętrzna? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuści dreny z PCW o jakości medycznej. Dreny niejałowe. 
Zamawiający wymaga tylko średnicy wewnętrznej: 6 mm; bez określenia średnicy zewnętrznej. 
 

Dotyczy Zadania nr 8: 
 

5) PYTANIE : Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia, poniewaŜ 
róŜni producenci stosują róŜną numerację, czy Zamawiającemu chodzi, aby zaoferowane kołnierze 
ortopedyczne w rozmiarze od XS do XL były oferowane jako jeden kołnierz umoŜliwiający regulację 
w ww. rozmiarach? Czy teŜ wymaga 2 kołnierze ortopedyczne bez podania rozmiaru, które mogą 
być stosowane: kołnierz 1 w wieku noworodkowym, dziecięcym i osób z krótką szyją oraz kołnierz 2 
z moŜliwości stosowania u małych dorosłych, dorosłych i u osób otyłych? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga 5 róŜnych rozmiarów, odpowiednich dla: XS – 
noworodkowy; S – dziecięcy; M – mały dorosły; L – dorosły; XL – otyły; bez moŜliwości regulacji 
danego rozmiaru. 
 
6) PYTANIE : Czy Zamawiający jako równowaŜne dopuści kołnierze regulowane dla dorosłych i 
dzieci, wykonane z tworzywa sztucznego? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza regulowanych kołnierzy. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
Dotyczy zadania nr 13: 
 

7) PYTANIE : Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kapnometru z funkcją pomiaru saturacji. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza powyŜsze. 
 

 

8) PYTANIE : Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kapnometru, którego uŜytkowanie moŜliwe 
jest w temperaturach od 0 do +50° C, zaś temperatura składowania wynosi od -30 do +70° C, przy 
zachowanie reszty parametrów bez zmian. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza powyŜszego. 
 
 
 
 
 

    Dyrektor 
 
Artur Kamecki 

 
 

 
 
 


