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Dział Zamówień Publicznych i Umów                             Grodzisk Mazowiecki, 03.10.2014 r. 
 
SPSSZ – V / 159 / 2014 
 
 
                                                                                           Wg rozdzielnika  
 
  
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
na  dostawę  sprzętu medyczno-gospodarczego(Nr sprawy SPSSZ/41/D/14) . 
 
Otrzymaliśmy zapytania dotyczące zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
powyższego postępowania. 
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający przesyła treść 
wyjaśnień wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ oraz umieszcza na stronie 
internetowej . 
 
1. Dot. pakietu 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kieliszków  na leki 

pakowanych po 75 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości . 
Odpowiedź : Tak.  

2. Dot. pakietu 1 . Czy Zamawiający dopuści kieliszki na leki pakowane a’75 szt. z 
przeliczeniem ilości na 2.400 opakowania spełniające pozostałe wymagania SIWZ . 
Odpowiedź : Tak.  

3. Dot. pakietu 4 poz. 3. Czy Zamawiający dopuści pojemnik do dobowej zbiórki moczu 
posiadający uchwyt do przenoszenia oraz dodatkowy, zakręcany port do pobierania próbek ?  
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ . 

4. Dot. pakietu 9. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ostrzy jednorazowych o wysokości 
strzyżenia 0,21 mm oraz szerokości strzyżenia 31,5 mm, ponieważ właśnie takie parametry 
techniczne posiadają ostrza do strzygarki Care Fusion .  
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .  

5. Składam zapytanie o możliwość wyłączenia z pakietu nr 1 pozycji nr 2: maszynki 
jednorazowe do golenia z dwoma ostrzami – 12.000 szt. 
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .  

6. Pakiet 1 poz. „Kieliszki na leki”. Czy Zamawiający dopuści kieliszki do leków o pojemności 
30 ml w opakowaniu a’75 szt. z możliwością przeliczenia wymaganej ilości w pakiecie? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza pojemności 30 ml, natomiast dopuszcza 
opakowania po 75 szt. z przeliczeniem ilości. 
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7. Pakiet 3 poz.7. Zwracamy się do Zamawiającego o wyodrębnienie w/w pozycji w pakiecie i 
utworzenie osobnego pakietu . Opisana pozycja w tym  pakiecie wskazuje – biorąc pod uwagę 
żądaną ilość na tle ilości pozostałych pojemników i ich opisów, podających wyłącznie 
pojemność – na celowe wprowadzenie do SIWZ takiego opisu, by w sposób znaczący 
ograniczyć konkurencję. Jeżeli Zamawiający uważa, iż istnieje uzasadnienie medyczne dla 
tak opisanej pozycji przedmiotowym pudełkiem, podczas gdy równocześnie specyfikuje 
łącznie 9200 pojemników 1 i 2 litrowych na zużyte igły, z których każdy w standardzie 
posiada w otworze wrzutowym specjalne nacięcia, umożliwiające bezpieczne zdjęcie zużytej 
igły, prosimy o merytoryczne uzasadnienie wymogu zaoferowania 25 sztuk pudełka o tak 
skonkretyzowanych wymiarach. 
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ . Wyłączenie niniejszej pozycji może spowodować brak 
oferty ze względu na niską wartość danego asortymentu .  
 

 
 
 

 
 

                                                                                                                                   ………………………………. 
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