
        Sandomierz 28.09.2018 r. 
Szpital Specjalistyczny 
Ducha Świętego 
ul. Schinzla 13 
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Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego 
w postępowaniu na dostawę jednorazowych wyrobów medycznych, znak 

PN/20/2018 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 

w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowych wyrobów 

medycznych, znak PN/20/2018 

 
Do Zamawiającego w dniu 25.09.2018 r.  wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy 
o treści następującej: 
 

Pytania 

1. Dot. Pakietu IX poz. 1: Czy Zamawiający dopuści długość drenu ok. 200cm, 
pozostałe wymagania bez zmian? 
2. Dot. Pakietu XI poz. 1: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ostrzy bez na-
zwy producenta wygrawerowanej na ostrzu. Nie ma to wpływu na cechy użytko-
we produktu, natomiast znacznie ogranicza konkurencję, powodując na etapie 
składania ofert wyeliminowanie wielu oferentów. Wymóg ten wpłynie na ceny 
produktu zaoferowane Zamawiającemu i otrzymane wyceny będą wyższe w sto-
sunku do wartości rynkowej. 
3. Dot. Pakietu XIV poz. 1: Czy Zamawiający dopuści podkład w rolce, gofrowa-
ny, wykonany z warstwy celulozy i folii, o szerokości 50cm x długość rolki 50mb, 
perforacja co 50cm, celuloza o gramaturze – 1x18g/m2, natomiast folia PE – gru-
bość 1x0,015-0,017mm? 
4. Dot. Pakietu XIV poz. 1: Czy Zamawiający dopuści podkład o wymiarach 
50cmx40m, z perforacją co 50cm, wykonany z 2 x warstwa bibuły i 1 x warstwa 
folii, nieprzemakalny, o gramaturze 54g/m2? 
5. Dot. Pakietu XVII poz. 1-2: Czy Zamawiający dopuści maski z drenem o prze-
kroju prostym, wzmocniony, nie załamujący się? 
6. Dot. Pakietu XVII poz. 1-2: Czy Zamawiający dopuści wyrób wykonany z me-
dycznego PCV, bez oświadczeń na brak zawartości lateksu? 
7. Dot. Pakietu XXI poz. 1: Czy Zamawiający dopuści koreczki z trzpieniem po-
wyżej krawędzi, którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze 
standardowym portem? 
8. Dot. Pakietu XXI poz. 1: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za 
najmniejsze opakowanie handlowe 100szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem 
w górę do pełnych opakowań. 



9. Dot. Pakietu XXIV poz. 1-2: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny 
za najmniejsze opakowanie handlowe 100szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągle-
niem w górę do pełnych opakowań. 
10. Dot. Pakietu XXIV poz. 1-2: Czy Zamawiający dopuści woreczki do zbiórki 
moczu dla chłopców o otworze ok. 3,5cmx2,5cm; dla dziewczynki ok. 3cmx2,5cm, 
o odpowiednio anatomicznym kształcie, z warstwą kleju zabezpieczoną warstwą 
papieru? 
 

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 28.09.2018 r.: 

 
W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 25.09.2018 r. Szpital Specjalistyczny 

Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej udziela wyjaśnień 
na zadane pytania:  
1) Zamawiający nie dopuszcza. 
2) Zamawiający nie dopuszcza. 
3) Zamawiający dopuszcza. 
4) Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości. 
5) Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań 
SIWZ. 
6) Zamawiający wymaga produktu zgodnego z opisem zawartym w SIWZ. 
7) Zamawiający dopuszcza. 
8) Zamawiający dopuszcza. 
9) Zamawiający dopuszcza. 
10) Zamawiający dopuszcza. 
 
 


