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Katowice, dn. 18.01.2018 r. 
 

WYJAŚNIENIA DO  TREŚCI  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

                             
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego  na  dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku.  
 Nr sprawy: ZP-18-003BN 
 
                  W związku z pytaniami 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 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), udzielam następujących 
odpowiedzi: 
 
Pyt. 1 Pakiet nr 5 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kaniule wykonane z PTFE z dwoma dobrze widocznymi paskami 
RTG? 
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ . 
 
Pyt. 2 Pakiet nr 5 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kaniulę 20G x32mm, 16Gx45mm, 14Gx45mm? 
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ . 
 
Pyt. 3 Pakiet nr 5 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kaniulę 20G tylko w jednej długości 32mm? 
 Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ. 
Dyrektora SPSKM 
Pyt. 4 SIWZ 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty oświadczenia dot. grupy kapitałowej w przypadku 
oferenta, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej?  
Odp.: Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego                    
na stronie internetowej  informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w termini e i ceny, przekazuje 
zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt  23 Pzp. Zamawiający nie wymaga dostarczenia dokumentu 
zawierającego wykaz firm należących do grupy  kapitałowej, bowiem Wykonawca musi się odnieść 
wyłącznie  do uczestników postępowania . 
 
Pyt. 5 Pakiet nr 1, poz. 3 
Czy Zamawiający wydzieli pozycję do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych 
cenowo ofert? 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. 3. Zgodnie z SIWZ.  
 
Pyt. 6 Pakiet nr 1, poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści rurkę tracheostomijną wykonaną z medycznego PCV i silikonu z mankietem 
niskociśnieniowym, pozostałe wymagania zgodnie ze SIWZ? 
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.  
 
Pyt. 7 Pakiet 5  
Czy zamawiający opisując „… zamykany koreczkiem” – miał na myśli standardowy koreczek portu zamykany 
na zatrzask bez systemu samodomykającego? 
Odp.:  Zamawiający swoje oczekiwania określił w SIWZ. 
 
Pyt. 8 Pakiet  
Czy zamawiający określając ilość paków RTG może dopuścić „wtopione 4 paski widoczne w RTG”– większa 
ilość wpływa jedynie na zwiększenie dokładności lokalizacji pod kontrolą RTG. 
Odp.: Odpowiedź znajduje się w treści SIWZ.  
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Pyt. 9 Pakiet 5  
Czy zamawiający opisując „.. z mankietem ułatwiającym  otwieranie.” miał na myśli mankiet na całej długości 
krótszego boku opakowania  kaniuli o szerokości min 6mm? 
Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
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