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Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego 
w postępowaniu na dostawę opatrunków i materiałów na Blok Operacyjny, 

znak PN/27/2017 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowa-
dzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę opatrunków i 
materiałów na Blok Operacyjny, znak PN/27/2017 

 
Do Zamawiającego w dniu 12.12.2017 r.  wpłynęły pytania dotyczące ww. 
sprawy o treści następującej: 
 

Pytania 
1. Pakiet VI poz. 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 

chusty w rozmiarze 95cm x 95cm x 134cm? 
2. Pakiet IX poz. 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 

opatrunków bez podkładek absorpcyjnych – dzięki czemu, możliwe 
jest obserwowanie miejsca wkłucia? 

3. Pakiet X poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sia-
tek o grubości siatki 0,47mm? 

4. Pakiet XV poz. 1-4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 
opasek gipsowych nawiniętych na perforowany nośnik z tworzywa 
sztucznego, który nie ulega zniszczeniu i deformacji podczas odciska-
nia opaski z nadmiaru wody i nakładania opatrunku, z prostymi kra-
wędziami, bez wysnuwających się nitek o zawartości gipsu min. 95%? 

5. Projekt umowy: Czy Zamawiający potwierdza, że za dni robocze w 
rozumieniu umowy przyjmuje dni przypadające od poniedziałku do 
piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy? 

6. §6 ust. 1 projektu umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na za-
mianę słowa „opóźnienia” na słowo „zwłoki”? 

7. Projekt umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby kara umowna w 
przypadku odstąpienia od umowy naliczana była od niezrealizowanej 
wartości brutto pakietu? 

 

 
 
 



Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 14.12.2017 r.: 
 
W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 12.12.2017 r. Szpital Specjali-

styczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej 
udziela wyjaśnień na zadane pytania: 
1) Zamawiający dopuszcza. 
2) Zamawiający dopuszcza. 
3) Zamawiający nie dopuszcza. 
4) Zamawiający nie dopuszcza. 
5) Zamawiający informuje, że za dni robocze uważa dni od poniedziałku do 
piątku zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto Zamawiający infor-
muje, że terminy określone w projekcie umowy konkretnie wskazują kiedy 
chodzi o dni robocze, a kiedy nie. 
6) Zamawiający nie wyraża zgody. 
7) Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
 
 

 
 

 


