
        Sandomierz 07.07.2017 r. 
Szpital Specjalistyczny 
Ducha Świętego 
ul. Schinzla 13 
27-600 Sandomierz 
 

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego 
w postępowaniu na dostawę jednorazowych wyrobów medycznych, znak 

PN/17/2017 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowa-
dzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazo-
wych wyrobów medycznych, znak PN/17/2017 

 
Do Zamawiającego w dniu 05.07.2017 r.  wpłynęły pytania dotyczące ww. 
sprawy o treści następującej: 
 

Pytania 
1. SIWZ: Czy Zamawiający wymaga, aby na fakturze, dostarczanej wraz z 
zamówionym towarem, znajdowały się takie informacje jak nr serii i data 
ważności? 
2. SIWZ: Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty zezwolenia na 
prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, które nakłada obowiązek na wy-
konawcę powiadamiania zamawiającego o wszelkich wycofanych, wstrzy-
manych w obrocie produktach? 
3. SIWZ: Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zama-
wiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami 
wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość 
ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu? 
4. SIWZ: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę cen jednostkowych 
podczas trwania umowy ze względu na udokumentowaną zmianę cen u 
producenta? 
5. Projekt umowy: Zwracamy się z prośbą o modyfikację projektu umowy i 
wprowadzenie zapisu o możliwości zmiany cen brutto zaoferowanych wy-
robów i wartości brutto pakietów przy jednoczesnej niezmienności cen net-
to zaoferowanych wyrobów i wartości netto pakietów. 
6. Projekt umowy: Czy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku 
VAT na wyroby medycznego Zamawiający zgodzi się na zastosowanie zasa-
dy, że zmianie ulegnie jedynie cena brutto i wartość brutto odpowiednio 
wyrobu i pakietu natomiast cena netto i wartość netto wyrobu i pakietu po-
zostanie niezmienna? 



7. Pakiet I i IV: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania cewników z po-
wierzchnią zmrożoną zmniejszającą możliwość przyklejenia cewnika do 
tkanki pacjenta? 
8. Pakiet III: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie cewników z po-
wierzchnia zmrożoną, zmniejszającą możliwość przyklejenia cewnika do 
tkanki pacjenta? 
9. Pakiet VI poz. 2: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie drenów redon 
bez nasadek z rozszerzoną końcówką umożliwiającą podłączenie butelki 
produkowane przez firmę Balton? 
10. Pakiet VII: Czy Zamawiający oczekuje w celu zapewnienia zgodnie z 
opisem przedmiotu, wyprofilowania w kształcie łuku, zgrzewów punkto-
wych w opakowaniu jednostkowym zapewniających utrzymanie anato-
miczne kształtu rurki? 
11. Pakiet IX: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zaciskaczy mikrobio-
logicznie czystych? 
12. Pakiet IX: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania zaciskaczy pakowa-
nych w opakowania folia-papier? 
13. Pakiet XVII: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw tleno-
wo-nosowy, o długości min. 2000mm, przy pozostałych wymaganiach bez 
zmian? 
14. Pakiet XXXVIII: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wyrobów z 
drenem min. 200cm? 
15. Pakiet XXXX: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kaniule do-
żylne bezpieczne wykonane z poliuretanu, z minimum 3 paskami kontrastu-
jącymi w RTG, z zaworem portu górnego, ze skrzydełkami, z filtrem hydro-
fobowym, posiadające automatyczne zabezpieczenie końca igły w postaci 
zatrzasku aktywnego po wyjęciu igły z cewnika, nazwa producenta bezpo-
średnio na kaniuli, sterylizowane EO, produkowane przez firmę KD Medical, 
w rozmiarach: 24G 0,7x19mm przepływ 23ml/min., 22G 0,9x25mm prze-
pływ 36ml/min., 20G 1,1x32mm przepływ 65ml/min., 18G 1,3x45mm 
przepływ 95ml/min., 17G 1,5x45mm przepływ 142ml/min., 16G 1,7x45mm 
przepływ 200ml/min., 14G 2,1x45mm przepływ 305ml/min. 
 
Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 07.07.2017 r.: 

 
W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 05.07.2017 r. Szpital Specjali-

styczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej 
udziela wyjaśnień na zadane pytania: 
1) Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią § 4 ust. 3 projektu umowy 
Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do wystawionej faktury dołą-
czać informację o dacie ważności i numerze serii produktów ujętych na fak-
turze. 



2) Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty zezwolenia na prowadze-
nie hurtowni farmaceutycznej. 
3) Zamawiający dopuszcza również, aby dostawy towaru odbywały się au-
tami wyposażonymi w zabudowy typu izoterma. 
4) Zamawiający dopuszcza możliwość aneksowania zawartej umowy zgod-
nie z zapisami zawartymi w Rozdz. XIX SIWZ oraz w § 9 projektu umowy. 
5) Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią SIWZ oraz projektu umowy 
zmiana stawki podatku VAT nie spowoduje zmiany wynagrodzenia netto 
należnego Wykonawcy. Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z tre-
ścią projektu umowy dopuszcza się możliwość aneksowania umowy w 
przypadku zmiany stawki podatku VAT. 
6) Zamawiający na to samo pytanie udzielił już odpowiedzi powyżej. 
7) Zamawiający nie wymaga. 
8) Zamawiający nie dopuszcza. 
9) Zamawiający nie dopuszcza. 
10) Zamawiający nie oczekuje. 
11) Zamawiający nie dopuszcza. 
12) Zamawiający dopuszcza. 
13) Zamawiający nie dopuszcza. 
14) Zamawiający nie dopuszcza. 
15) Zamawiający nie dopuszcza. 
 
 
 

 
  
 


