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 WYJAŚNIENIA DO  TREŚCI  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

                                
 
Dotyczy :  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego trybie przetargu 

nieograniczonego na  dostawę pojemników medycznych, nakłuwaczy i szczoteczek .                 
Nr sprawy: ZP-17-072UN 

 
                                          
                  W związku z pytaniem Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu,  działając zgodnie z art.38  ustawy - Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami), udzielam 
następującej odpowiedzi : 
   

 

1. Pakiet 2, pozycja 1c  Czy Zamawiający dopuści pojemniki 2,0L o średnicy podstawy 10,5cm?  

Odp.:  Zamawiający dopuszcza. 

2. Pakiet 3, pozycje 3 – 4  Czy Zamawiający dopuści pojemnik na kał z łopatką, pojemność 18ml? 

        Odp.:  Zamawiający dopuszcza. 

3. Pakiet 5, pozycja 1  Czy Zamawiający dopuści nasączone szczotki z polietylenowym włosiem oraz 

poliuretanową gąbką? Odp.:  Zamawiający dopuszcza. 

4. Pakiet 5, pozycja 1  Czy Zamawiający dopuści nasączone szczotki w całości wykonane z polietylenu,                   

z włosiem o zróżnicowanej Odp.:  Zamawiający dopuszcza. 

5. Pakiet 5  Prosimy o dopuszczenie jednorazowych szczoteczek ze środkiem dezynfekcyjnym  do 

chirurgicznego mycia rąk i przedramion, wykonanych z tworzywa (z jednej strony polietylenowe 

szczecinki  jednakowej długości a z drugiej gąbka poliuretanowa nasączona  4% roztworem CHG), 

szczoteczki wyposażone w polietylenowy czyścik do paznokci. Odp.:  Zamawiający dopuszcza 

 

6. Załącznik Nr 6 do SIWZ, poz. 1-2:  Czy Zamawiający oczekuje nakłuwacza, który posiada ostrą igłę 
wykonaną ze stali nierdzewnej, którego obudowa jest zbliżona w kształcie do litery T, co umożliwia 
optymalne prowadzenie w korpusie nakłuwacza, eliminując wibracje, redukując tym samym odczucie 
bólu, jak również zapobiega uszkodzeniom tkanki ? Odp.:  Zamawiający  swoje oczekiwania określił                 
w treści SIWZ. 
 

7. Załącznik Nr 6 do SIWZ, poz. 1-2:  Czy Zamawiający oczekuje nakłuwaczy, w których po użyciu ostrze 
automatycznie chowa się do obudowy na głębokość min. 5 mm, co zwiększa bezpieczeństwo personelu 
medycznego? Odp.:  Zamawiający swoje oczekiwania określił  w treści SIWZ.  
 

8. §4 ust. 1:  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie wyrażenia „dzień opóźnienia” na „dzień zwłoki”? 
Odp.:  Zamawiający  nie wyraża zgody. 
 
§4 ust. 2  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar umownych od wartości netto niezrealizowanej 
części umowy? Odp.:  Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

 
                                                                             Z upoważnienia Dyrektora SPSKM 

                                                      Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy 
                                                         mgr Ewa Mołek 

 

                                                                                
 

 


