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Pismo: PZP-225/01/2017  Korfantów dnia: 03.01.2017 r. 

 

O D P O W I E D Z I 
na pytania w sprawie SIWZ 

 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na ” Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego i materiałów medycznych 
jednorazowego użytku" 
 
Zamawiający przekłada wyjaśnienia do SIWZ będące odpowiedzią na zapytania Wykonawców 
przesłane od 02.01.2017r. do 03.02.1017r., dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji.  

 
 
Pakiet nr V  
 
Pytanie nr 1 
dot. poz. 17 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego żelu do cewnikowania, rozpuszczalnego w 
wodzie, bezbarwnego przeznaczonego do podawania decewnikowego o działaniu znieczulającym i 
antybakteryjnym,  nie zawierający substancji konserwujących.   harmonijkowy 8,5g żelu. Zawartość 
aplikatora wystarcza do wypełnienia żelem cewki moczowej u jednego pacjenta. 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie nr 2 

W związku ze zmianą podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania u udzielenie zamówienia 

publicznego oraz polityką compliance koncernu BBraun, stosownie do art. 96 ustawy Prawo zamówień 

publicznych oraz  § 4 ust 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie protokołu postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego, zwracamy sie z prośbą o przekazanie danych figurujących w pkt. 

4 protokołu tj. danych dotyczących osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Osoby wykonujące czynności w postępowaniu przetargowym oznaczonym PZP-225/01/2017, 
zgodnie z pkt. 4 protokołu to: 

Wojciech Machelski, Jolanta Rupniewska, Anna Kłonowska, renata Misztal, Przemysław 
Gudzikowski. 

 

Zamawiający 

Wojciech Machelski 

 

 
 


