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ZETOM-CERT 

ISO 9001 

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE 

Nasz znak:                                                                                               Data: 
EP/220/76/2017/2                                                                04.01.2018r. 

 

 
WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
 

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/76/2017 pn.: Dostawa wyrobów medycznych 
jednorazowego użytku  z włókniny dla SPWSZ w Szczecinie 
 

  
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zmianami), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital 
Zespolony w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j.  w. zostały złożone pytania do treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zmieniono jej treść: 
 

Pytania Wykonawców: 
 

Zamawiający informuje, że w wyjaśnieniach EP/220/76/2017/1 z dnia 27.12.2017r. wkradł się 
błąd w odpowiedzi do zadania nr 3 w zestawie nr 14. Poniżej prawidłowa odpowiedź.  

 

ZESTAW 14 
Zadanie 3 

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: 
1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 230cm wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 

g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 100 cm x 150 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna 

gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m2 
1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 180cm wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 

g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 100 cm x 180 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna 
gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m2 

2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 

g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 50 cm x 90 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura 
w strefie chłonnej - 70 g/m2 

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm 
1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace 

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm wykonana z folii PE o gramaturze 
42 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o gramaturze 30 g/m2 i wymiarach 60 cm x 145 cm, 

łączna gramatura w strefie wzmocnionej 72 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana 

teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania 
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, 

wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 
75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m2 ? 

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 

 
 

ZESTAW 17 
 

Pytanie 1  
Dotyczy pakiet nr 6 pozycja 2. 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pokrowca foliowego z gumką na aparaturę, sterylnego o średnicy 61 

cm? Reszta parametrów zgodna z SIWZ. 
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Odp.  Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
 

Pytanie 2  

Dotyczy pakiet nr 6 pozycja 4. 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pokrowca foliowego z gumką na aparaturę, sterylnego o szerokości 97 

cm i wysokości 97 cm?  Reszta parametrów zgodna z SIWZ. 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 

 
Pytanie 3  

Dotyczy pakiet nr 6 pozycja 4. 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pokrowca foliowego z gumką na aparaturę, sterylnego o szerokości 95 
cm i wysokości 115 cm?  Reszta parametrów zgodna z SIWZ. 

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 
 

Pytanie 4 

Dotyczy pakiet nr 6 pozycja 6 
Czy zamawiający wymaga aby zaoferowany produkt posiadał na opakowaniu zewnętrznym min. 2 szt. etykiet 

samoprzylepnych służących do wklejenia do protokołu medycznego? 
Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

 
W oparciu o art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp  Zamawiający przedłuża termin składania ofert, a tym 

samym termin ich otwarcia w poniższy sposób: 
- termin składania ofert – z 08.01.2018r., do godz. 11:00 na 11.01.2018r., do godz. 

11:00, 
- otwarcie ofert – z 08.01.2018r. o godz. 11:30 na 11.01.2018r. o godz. 11:30. 

W odniesieniu do powyższego zmianie ulegają zapisy w:  

 rozdziale XI SIWZ, gdzie pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie: 
„5. Termin składania ofert:      

1) Oferty należy składać do dnia 11.01.2018r., do godz. 11:00. 
2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego. 

 

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.01.2018r. o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego w Sekcji 
Zamówień Publicznych, w budynku przy ul. Broniewskiego 2, II piętro, pokój nr 328”. 

 

 
                                                                                                    
 
                                                                                     ZASTĘPCA DYREKTOR ds. EKONOMICZNYCH 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
                                                                                                              Małgorzata Szelągiewicz 

Samodzielnego Publicznego 
 
 

 


