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Dotyczy 

postępowania w trybie 
przetargu nieograniczonego  

na dostawy wyrobów medycznych 
jednorazowego użytku 

SZPiGM 3810/73/2018 
 

 
W związku z pytaniami złożonymi w niniejszym postępowaniu przez Wykonawców,  

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela 
następujących odpowiedzi: 
 
Pytania do części nr 3 

Pytanie nr 1.  

Dotyczy pozycji 1. Czy zamawiający odstąpi od wymogu by zgłębniki żołądkowe posiadały 
satynowana powierzchnię? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający odstępuje od wymogu. 

 

Pytanie nr 2.  

Dotyczy pozycji 5-6. Czy zamawiający dopuści woreczek o pojemności 100 ml, o wymiarze 
190 mmx70 mm? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytania do części nr 4 

Pytanie nr 3.  

Dotyczy pozycji 1. Czy zamawiający dopuści zestaw do drenażu aktywnego z mieszkiem o 
pojemności 250 ml i możliwością wytworzenia podciśnienia początkowego 120 mbar? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 4 
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Dotyczy pozycji 2. Czy zamawiający dopuści zestaw do drenażu aktywnego z mieszkiem o 
pojemności 500 ml i możliwością wytworzenia podciśnienia początkowego 120 mbar? 

 
Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytania do części nr 5 
Pytanie nr 5 

Dotyczy pozycji 1-4, 6. Czy zamawiający dopuści strzykawki trzyczęściowe z bezbarwnym 
cylindrem i kontrastującym zielonym tłokiem? 

 
Odpowiedź 

Zamawiający nie modyfikuje w tym zakresie opisu przedmiotu zamówienia. 
 
Pytanie nr 6 
Pozycja nr 5. Czy zamawiający dopuści strzykawki trzyczęściowe z bezbarwnym cylindrem i 
mlecznym tłokiem? 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie modyfikuje w tym zakresie opisu przedmiotu zamówienia. 
 
Pytanie nr 7 
Dotyczy pozycji nr 6. Czy zamawiający dopuści strzykawki trzyczęściowe o pojemności 3 ml? 

 
Odpowiedź 

Zamawiający wyraża zgodę. 
 

Pytania do części nr 6 
Pytanie nr 8.  

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania elektrody neutralne jednorazowego użytku, 
dzielone, z pasem okalającym każdą z dwóch części, o wymiarach 122x176 mm, 
powierzchnia kontaktowa 110 cm 2, podłoże z wodoodpornej, elastycznej pianki. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytania do części nr 9 
Pytanie nr 9 
Dotyczy pozycji nr 1. Czy zamawiający dopuści koc ratunkowy w rozmiarze 210x160 cm? 
 
Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie nr 10 

Dotyczy pozycji nr 2. Czy zamawiający dopuści utrwalacz cytologiczny o pojemności 200 ml z 

odpowiednim przeliczeniem do pełnych opakowań? 
 

Odpowiedź 



Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie nr 11 
Dotyczy pozycji nr 4-5.Czy zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne dla dorosłych i 

niemowląt zapinane na zatrzask, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? 
 

Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie nr 12 

Dotyczy pozycji nr 7. Czy zamawiający dopuści zatyczki do uszu niezarejestrowane jako 
wyrób medyczny, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? 

 
Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie nr 13 
Dotyczy pozycji nr 12. Czy zamawiający dopuści zestaw do lewatywy z drenem długości 150 
cm zakończonym otworem centralnym i jednym otworem bocznym? 
 
Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę. 
 

Pytania do części nr 12 
Pytanie nr 14 

Dotyczy pozycji nr 1-3. Czy zamawiający dopuści maski krtaniowe jednorazowe z PCV bez 
użebrowania chroniącego przed wklinowaniem nagłośni? 

 
Odpowiedź 

Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytania do części nr 16 
Pytanie nr 15 
Dotyczy pozycji nr 1. Czy zamawiający dopuści rurki intubacyjne zbrojone pakowane na 
wprost z wewnętrznie umieszczoną prowadnicą? 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytania do części nr 21 
Pytanie nr 16 
Dotyczy pozycji nr 3. Czy zamawiający dopuści worki na zwłoki w rozmiarze 90x220 cm? 
 
Odpowiedź 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie nr 17 

Dotyczy pozycji nr 6. Czy zamawiający dopuści rurki Guedel wykonane z polietylenu? 



 
Odpowiedź 

Zamawiający wyraża zgodę. 
 

Pytanie nr 18 
Dotyczy pozycji nr 6. Czy zamawiający dopuści kieliszki do leków w opakowaniach a’90 szt. z 

odpowiednim przeliczeniem? 
 

Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie nr 19 

Dotyczy pozycji nr 7. Czy zamawiający dopuści stazy automatyczne o długości 480 mm? 
 
Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie nr 20 
Dotyczy pozycji nr 8. Czy zamawiający dopuści worki na wymioty z zastawką antyzwrotną 
zamiast absorbentu? 
 
Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytania do części nr 38 

Pytanie nr 21 
Dotyczy pozycji nr 2. Czy zamawiający dopuści maszynki do golenia w opakowaniach 

zbiorczych a’100 szt? 
 

Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Równocześnie Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. ks. 
B. Markiewicza, występując jako zamawiający w niniejszym postępowaniu, na podstawie art. 
38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje zmian w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w zakresie: 
 
Treść punktu 13 i 14 specyfikacji istotnych warunków  zamówienia zmienia się na 
następującą: 
 
13. Miejsce i termin składania ofert. 
Termin składania ofert: 28.11.2018r. godz. 12.15. 
 
Oferty należy składać na adres zamawiającego: 

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. ks. B. 

Markiewicza, ul. ks. J. Bielawskiego 18, sekretariat, budynek „G” administracja.  
 

14. Miejsce i termin otwarcia ofert. 



Oferty zostaną otwarte przez członków komisji przetargowej dnia 28.11.2018r. 
o godz. 12.30, w siedzibie zamawiającego, budynek „G” administracja, świetlica.  

Otwarcie ofert jest jawne. 
 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
 

Odpowiedzi na pytania oraz zmiany wprowadzone w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia są  wiążące dla wszystkich wykonawców biorących udział w niniejszym 

postępowaniu. 
 

 


