
        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 XXXVII: Czy Zamawiający dopuści igłę ściągalną – igłę w postaci 
prowadnika dołączonego do półautomatycznej igły biopsyjnej co umożliwia wie-
lokrotne przeprowadzenie zabiegu bez konieczności ponownego wkłucia, pozo-
stałe parametry zgodne z SIWZ? 
2. Dot. zapisów SIWZ: Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za 
spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP, jeśli Wykonawca, który nie 
należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z 
ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp 
zamieszczonej na stronie  Urzędu Zamówień Publicznych - "Zamawiający 
powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do 
jakiejkolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej 
złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub 
wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku 
przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości 
ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również 
potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 
24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że 
jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do 
grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego 
oświadczenia po stronie wykonawcy." 

 

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 nie dopuszcza. 



2) Zamawiający informuje, że w zakresie wymaganych dokumentów będzie 
stosował przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych wraz z aktami 
wykonawczymi do tej ustawy oraz opinie prawne wydane przez Urząd Zamówień 
Publicznych. 

 
 


