
        Sandomierz 14.12.2017 r. 
Szpital Specjalistyczny 
Ducha Świętego 
ul. Schinzla 13 
27-600 Sandomierz 
 

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 IV poz. 1-3: Czy Zamawiający dopuści siatki opatrunkowe ela-

styczne wykonane 70%-80% z przędzy poliamidowej tekturowej 
(nazwa zamienna nylon, elastil, poliamid) oraz 20%-30% poliureta-
nowej przędzy elastomerowej (nazwa zamienna lycra, Spandel, ela-
stan, dorlastan)? 

2. Pakiet VI poz. 1-3: Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe nie-
jałowe 13n 8w klasa IIA Reg. 7 do zabiegów chirurgicznie inwazyj-
nych, podwijane i niestrzępiące się brzegi, rozmiar wg wymagań w 
SIWZ, pakowane po 100szt.? 

3. Pakiet VI poz. 4: Czy Zamawiający dopuści gazę w roli 13 nitkową, 
niejałową, szer. 90cm x 100m? 

4. Pakiet VI poz. 4: Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 
100mb z przeliczeniem? 

5. Pakiet VI poz. 4: Czy Zamawiający dopuści gazę w składce 17 nitko-
wą, niejałową, 90cm x 100m? 

6. Pakiet VI poz. 4: Czy Zamawiający wymaga gazę z niestrzępiącymi 
się brzegami? 

7. Pakiet VI poz. 4: Czy Zamawiający wymaga gazę z podwijanymi 
brzegami? 

8. Pakiet VI poz. 4: Czy Zamawiający wymaga gazę sklasyfikowaną w 
klasie IIa Reg. 7? 

9. Pakiet XI poz. 1-5: Czy Zamawiający wydzieli poz. 1-5 do osobnego 
pakietu? 



10. Pakiet XI poz. 1-8: Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe ja-
łowe 17n 8w klasa IIA Reg. 7, opakowanie typu folia-papier, steryli-
zowane tlenkiem etylenu, podwijane i niestrzępiące się brzegi, roz-
miar kompresów i ilość w opakowaniu zgodne z SIWZ? 

11. Pakiet XI poz. 1-8: Czy Zamawiający wydzieli pozycje 1-8  do osob-
nego 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 pod warunkiem spełniania pozostałych wyma-
gań SIWZ w zakresie minimalnej wagi jednej sztuki kompresu. 
3) Zamawiający nie dopuszcza. 
4) Zamawiający dopuszcza. 
5) Zamawiający dopuszcza. 
6) Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza. 
7) Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza. 
8) Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza. 
9) Zamawiający nie wyraża zgody. 
10) Zamawiający nie dopuszcza. 
11) Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
 
 

 
 

 


