
        Sandomierz 28.07.2015 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/22/2015 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowa-
dzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazo-
wych wyrobów medycznych, znak PN/22/2015 

 
Do Zamawiającego w dniu 27.07.2015 r.  wpłynęły pytania dotyczące ww. 
sprawy o treści następującej: 
 
Pytania 
Pakiet I: 
Poz.1: 
1.Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki Dufour mają być wykonane z sili-
konowanego półtwardego lateksu, tak jak obecnie stosowane? 
2.Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki, tak jak obecnie stosowane, maja 
być pakowane w podwójne opakowanie czyli wewnętrzny worek foliowy i 
zewnętrzne opakowanie folia/papier, co pozwala na  ich aseptyczne użyt-
kowanie? 
Poz.2: Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki moczowodowe maja być ska-
lowane co 1 cm? 
Poz.6: Prosimy o sprecyzowanie czy zestaw do cystostomii ma posiadać, tak 
jak obecnie stosowne, worek na mocz o pojemności 2l oraz plaster mocują-
cy dla precyzyjnego umocowania cewnika? 
Dotyczy zapisów siwz: 
Czy Zamawiający w celu weryfikacji czy zaoferowane produkty odpowiada-
ją wymogom Zamawiającego ,wymaga dołączenia do oferty katalogów, bro-
szur lub opisów pozwalających na zweryfikowanie zgodności zaoferowane-
go asortymentu. 
Dotyczy wzoru umowy: 
1.Prosimy o zmianę zapisu § 3 ust 5:  
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zmiany jednostkowej ceny brutto w 
przypadku zmiany stawki VAT.  
2.Prosimy o zmianę zapisu § 6 ust.1b na: „…10% wartości brutto nie zreali-
zowanej umowy”.  



Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 28.07.2015 r.: 
 

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 27.07.2015 r. Szpital Specjali-
styczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp informuje, 
że:  

1) Zamawiający w Pakiecie I w poz. 1 wymaga, aby cewniki Dufour były 
wykonane z silikonowanego półtwardego lateksu, 
2) Zamawiający w Pakiecie I w poz. 1 wymaga, aby cewniki pakowane były 
w podwójne opakowanie czyli wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne 
opakowanie folia/papier, 
3) Zamawiający w Pakiecie I w poz. 2 wymaga, aby cewniki moczowodowe 
były skalowane co 1cm, 
4) Zamawiający w Pakiecie I w poz. 6 wymaga, aby zestaw do cystotomii 
posiadał worek na mocz o pojemności 2L oraz plaster mocujący, 
5) Zamawiający informuje, że w zakresie Pakietu I nie wymaga dołączenia 
do oferty katalogów, broszur lub opisów, 
6) 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, 
7) Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu § 6 ust. 1 lit. b) 
projektu umowy poprzez nadanie mu brzmienia: „….10% wartości brutto 
nie zrealizowanej umowy”. 

 


