
        Sandomierz 28.09.2018 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/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 24.09.2018 r.  wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy 
o treści następującej: 
 

Pytania 

1. Dot. Pakietu XIV: Czy Zamawiający dopuści podkłady z perforacją co 50cm? 
2. Dot. Pakietu XXI: Czy można podać cenę za op. a’100szt. z przeliczeniem ilo-
ści? 
3. Dot. Pakietu XXXIII: Czy Zamawiający dopuści zestaw dla noworodka jałowy, 
wysterylizowany w EO, zapakowany w torebkę papierowo-foliową. Na zewnątrz 
opakowania centralna etykieta z czterema nalepkami służącymi do wklejania do 
dokumentacji medycznej z nr LOT i datą ważności, nazwą producenta. Skład ze-
stawu: 
- 1 podkład wysokochłonny 60x60cm (chłonność 700%), 
- 1 serweta (owinięcie zestawy) 60x60cm, 
- 2 serwety poliestrowe bawełnopodobne (kocyki) 80x80cm, 
- 1 kocyk bawełniany, kolorowy 75x160cm, 
- 1 bawełniana czapeczka dla noworodka, 
- 1 szpatułka laryngologiczna, plastikowa, 
- 1 miarka (centymetr – długość 152cm)? 
4. Dot. Pakietu XXXIV poz. 1: Czy nie zaszła omyłka i Zamawiający ma na myśli 
majtki z gumonitką (zamiast cienkiej lateksowej gumki), skoro wymaga produktu 
bezlateksowego? 
5. Dot. Pakietu XXXIV poz. 2: Czy Zamawiający dopuści koszulę z rękawem typu 
kimono, powstającym z wykroju oraz z gramaturą włókniny 40g/m2? Pozostałe 
wymagania zgodne z SIWZ. 
6. Dot. pakietu XXXIV poz. 3: Czy Zamawiający dopuści: komplet jednorazowy 
dwuczęściowy (bluza _ spodnie) dla pacjenta, wykonany z włókniny typu SMMS o 
gramaturze 38g/m2. Bluza posiada krótki rękaw – wycięta pod szyją w serek ty-
pu V obszyty białą lamówką. Spodnie proste wiązane na trok. Komplet delikatny, 
oddychający, antystatyczny, pakowany indywidualnie w worek foliowy. Materiał 
nieprześwitujący, wyrób bezlateksowy. Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL? 



 

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 28.09.2018 r.: 

 
W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 24.09.2018 r. Szpital Specjalistyczny 

Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej udziela wyjaśnień 
na zadane pytania:  
1) Zamawiający dopuszcza. 
2) Zamawiający wyraża zgodę na podanie ceny za op. a’100szt. z odpowiednim 
przeliczeniem zamawianych ilości. 
3) Zamawiający dopuszcza. 
4) Zamawiający dopuszcza majtki z gumonitą spełniające pozostałe wymagania 
SIWZ. 
5) Zamawiający dopuszcza. 
6) Zamawiający dopuszcza. 
 
 


