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Ducha Świętego 
ul. Schinzla 13 
27-600 Sandomierz 
 

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego 
w postępowaniu na dostawę implantów i materiałów niezbędnych do prze-

prowadzania zabiegów operacyjnych, znak PN/19/2017 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowa-
dzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę implantów i 
materiałów niezbędnych do przeprowadzania zabiegów operacyjnych, 
znak PN/19/2017 

 
Do Zamawiającego w dniu 27.09.2017 r.  wpłynęły pytania dotyczące ww. 
sprawy o treści następującej: 
 

Pytania 
1. Dot. Pakietu VI – W związku z zakazem UE prowadzenia badań kli-

nicznych „in vivo” i przedklinicznych „in vivo”, mogących narażać or-
ganizmy żywe na niepotrzebne cierpienie, oraz w związku z tym, że 
można udowodnić dane działanie bakteriobójcze badaniami laborato-
ryjnymi „in vitro” prosimy o zmianę opisu na „udokumentowane ba-
daniami klinicznymi in vivo lub in vitro” – pozostałe warunki zgodnie 
z SIWZ. 

2. Dot. Pakietu VI - W związku z tym, że Zamawiający oczekuje po-
twierdzenia bakteriobójczości w badaniach in vitro, zwracamy się z 
prośbą o odstąpienie od wymogu potwierdzenia działania bakterio-
bójczego przeciwko szczepom bakterii MRSA, MRSE, VRE, PRSP ba-
daniami klinicznymi in vivo. 

3. Dot. Pakietu VI poz. 1 - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o 
dopuszczenie rozmiaru 2,6cmx5,1cm. 

4. Dot. Pakietu VI poz. 2 - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o 
dopuszczenie rozmiaru 5,1cmx10,2cm. 

5. Dot. Pakietu VI poz. 3 - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o 
dopuszczenie rozmiaru 10,2cmx10,2cm. 

6. Dot. Pakietu VI poz. 4 - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o 
dopuszczenie rozmiaru 7,6cmx10,2cm. 

7. Dot. Pakietu VI poz. 5 - Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w 
pozycji. 



8. Dot. Pakietu IX - Czy Zamawiający wymaga wosku składającego się z 
wosku pszczelego 75%, parafiny stałej 15% i palmitynianu izopropy-
lu 10%? 

  
Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 29.09.2017 r.: 

 
W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 27.09.2017 r. Szpital Specjali-

styczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej 
udziela wyjaśnień na zadane pytania:  
1) Zamawiający dopuszcza produkt posiadający tylko udokumentowane 
badania kliniczne in vitro, pod warunkiem posiadania udokumentowania w 
instrukcji obsługi bakteriobójczości działania bakteriobójczego przeciwko 
szczepom bakterii MRSA, MRSE, VRE, PRSP. 
2) Zamawiający odstępuje od wymogu potwierdzenia działania bakterio-
bójczego badaniami klinicznymi in vivo, pod warunkiem posiadania udo-
kumentowania w instrukcji obsługi bakteriobójczości działania bakterio-
bójczego przeciwko szczepom bakterii MRSA, MRSE, VRE, PRSP.  
3) Zamawiający dopuszcza. 
4) Zamawiający dopuszcza. 
5) Zamawiający dopuszcza. 
6) Zamawiający dopuszcza. 
7) Zamawiający nie wyraża zgody. 
8) Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza. 
 


