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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 II poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści butelki Redon o pojemności 200ml i 400ml z koń-
cówką dostosowaną do różnych średnic drenów ssących od 6F do 18F ze 
skalą wytłoczoną co 20ml?  
Pakiet II poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści standardowy dren Redon (bez nasadki)z perfora-
cją i otworem końcowym w rozmiarach od 8F/70cm do 20F/70cm? 
Pakiet IV poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści chirurgiczne wykonane z poliizoprenu w kolorze 
białym ze specjalną warstwą antypoślizgową zapewniającą pewny chwyt, z 
rolowanym mankietem, polimeryzowane obustronnie, grubość na palcu 
0,23mm, dłoni 0,20mm, mankiecie 0,17mm, długość 290-305mm w zależ-
ności od rozmiaru, spełniające pozostałe parametry SIWZ? 
Pakiet IV poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści chirurgiczne wykonane z poliizoprenu w kolorze 
zielonym ze specjalną warstwą antypoślizgową zapewniającą pewny chwyt, 
z rolowanym mankietem, polimeryzowane obustronnie, grubość na palcu 
0,23mm, długość 288-303mm w zależności od rozmiaru, spełniające pozo-
stałe parametry SIWZ? 
Pakiet V poz.1 
Czy Zamawiający dopuści rękawice pakowane a’200szt. z odpowiednim 
przeliczeniem zamawianych ilości? 
Pakiet VIII poz.1 



Czy Zamawiający dopuści pokrycie higieniczne w rozmiarze 48x50cm z per-
foracją 38cm? 
 
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 II w poz. 1 dopuszcza również butelki Redon o 
pojemności 200ml i 400ml z końcówką dostosowaną do różnych średnic 
drenów ssących od 6F do 18F ze skalą wytłoczoną co 20ml, 
2) Zamawiający w Pakiecie II w poz. 2 dopuszcza również standardowy 
dren Redon (bez nasadki) z perforacją i otworem końcowym w rozmiarach 
od 8F/70cm do 20F/70cm, 
3) Zamawiający w Pakiecie IV w poz. 1 nie dopuszcza rękawic chirurgicz-
nych wykonanych z poliizoprenu w kolorze białym ze specjalną warstwą 
antypoślizgową zapewniającą pewny chwyt, z rolowanym mankietem, po-
limeryzowane obustronnie, grubość na palcu 0,23mm, dłoni 0,20mm, man-
kiecie 0,17mm, długość 290-305mm w zależności od rozmiaru,  
4) Zamawiający w Pakiecie IV w poz. 2 nie dopuszcza rękawic chirurgicz-
nych wykonanych z poliizoprenu w kolorze zielonym ze specjalną warstwą 
antypoślizgową zapewniającą pewny chwyt, z rolowanym mankietem, po-
limeryzowane obustronnie, grubość na palcu 0,23mm, długość 288-303mm 
w zależności od rozmiaru,  
5) Zamawiający w Pakiecie V w poz. 1 dopuszcza również rękawice nitry-
lowe, bezpudrowe pakowane po 200szt. z odpowiednim przeliczeniem za-
mawianych ilości, spełniające pozostałe wymagania SIWZ, 
6) Zamawiający w Pakiecie VIII w poz. 1 dopuszcza również pokrycie higie-
niczne w rolce o długości 48m, szerokości 50cm, z perforacją co 38cm, z 
odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości. 

 


