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WSZYSCY    UCZESTNICY   POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej równowartość 125000 
euro na dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku oraz odczynników laboratoryjnych wg 
asortymentów i ilości wyszczególnionych w dodatku nr. 2 do SIWZ.

Znak sprawy: SPZOZ 2JU / 2011   Nr ogłoszenia -  265885 - 2011; z dnia 10.10.2011              
 Zamawiający zgodnie z art. 38 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SIWZ:

1. Dotyczy Grupa IA, pozycja 2 - czy Zamawiający wydzieli pozycje 2 z zadania IA i utworzy z nich odrębne zada-
nie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie 
wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli.
2. Dotyczy Grupa IA, pozycja 4-8 - czy Zamawiający dopuści igły do znieczuleń z bezbarwnym przeźroczystym 

uchwytem bez pryzmatu zmieniającego barwę podczas wypływu płynu mózgowo-rdzeniowego i mandrynem 
zamykającym światło igły zakończony kolorowymi końcówkami zgodnie z międzynarodowym kodem kolorów?

Odpowiedź: Zamawiający   nie dopuszcza.  
3. Dotyczy Grupa IA, pozycja 5 - czy Zamawiający dopuści igły do znieczuleń z ostrzem Quinckego?
Odpowiedź: Zamawiający   nie dopuszcza.  
4. Dotyczy Grupa IA, pozycja 7 - czy Zamawiający dopuści igły do znieczuleń o dł. 127mm?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
5. Dotyczy Grupa IA, pozycja 8 - czy Zamawiający dopuści igły do znieczuleń o dł. 151mm?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
6. Dotyczy Grupa IA, pozycja 11 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do znieczulenia złożonego podpajęczynówko-

wego  zewnątrzoponowego zawierający: Igła typu Tuohy wykonana ze stali nierdzewnej  o maksymalnej twar -
dości i wytrzymałości, oznaczona skalą centymetrową, rozmiary 16G, 18G; Płaski filtr epiduralny ze strzałką po-
kazującą kierunek przepływu, oporny na ciśnienie 8 bar; Strzykawka niskooporowa z mechanizmem sprężyno-
wym; Cewnik epiduralny nieprzepuszczalny dla promieni RTG, 3 otwory boczne oddalone o 20mm od końcówki 
cewnika, posiada skalę centymetrową; Stabilizator cewnika epiduralnego; Stabilizator filtra epiduralnego, hipo-
alergiczny; Łącznik do cewnika; Strzykawka LOR.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
7. Grupa IA, pozycja 12 - czy Zamawiający dopuści zestaw do punkcji jamy opłucnej składający się z: worek do 

zbiórki odprowadzanych płynów 2000 ml z zastawką przeciwzwrotną, która zapobiega cofaniu się zaaspirowa-
nych płynów z powrotem do pacjenta, oraz zaworem spustowym; Dreny łączące: pomiędzy workiem a krani-
kiem trójdrożnym (4.8x6.8-85 cm dł.) oraz  pomiędzy kranikiem i igłą (4.8x6.8-40 cm dł.) ; Szczelny kranik trój-
drożny  z nadrukowanymi wskaźnikami określającymi kierunek przepływu płynów aspirowanych i odprowadza-
nych do worka do drenażu.; Strzykawka do aspiracji 60 ml z możliwością połączenia do trójdrożnego kraniku.  
Zestaw do aspiracji jest dostępny w 2 wersjach i rozmiarach, co pozwala na rozszerzenie wachlarza zastoso-
wań,  trio igieł 55 mm (14G, 16G i 19G), trio igieł 80 mm (14G, 16G i 19G)lub zestaw zawierający: worek do 
zbiórki odprowadzanych płynów 2000 ml z zastawką przeciwzwrotną, która zapobiega cofaniu się zaaspirowa-
nych płynów z powrotem do pacjenta, oraz zaworem spustowym; Dreny łączące: pomiędzy workiem a krani-
kiem trójdrożnym (4.8x6.8-85 cm dł.) oraz  pomiędzy kranikiem i igłą (4.8x6.8-40 cm dł.); Szczelny kranik trój-
drożny  z nadrukowanymi wskaźnikami określającymi kierunek przepływu płynów aspirowanych i odprowadza-
nych do worka do drenażu.; Igła Veress 15G (100 mm długości),  z automatycznie cofającą się końcówką ; 
Strzykawka do aspiracji 60 ml z możliwości połączenia do trójdrożnego kraniku.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
8. Grupa IIA, pozycja 1 - czy Zamawiający dopuści cewnik do karmienia tylko o dł. 400mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
9. Grupa IIA, pozycja 3 - czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania z dwoma otworami naprzemianległymi?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
10. Grupa IIA, pozycja 5-6 - czy Zamawiający dopuści maski do podawania tlenu z drenem w kolorze jasno zielo-

nym przeźroczystym (zarówno maska jak i dren), spełniające pozostałe wymagania SWIZ?
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Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
11. Grupa IIA, pozycja 8 - czy Zamawiający dopuści dren tlenowy o dł. 210cm, spełniający pozostałe wymagania 

SWIZ? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie pozycji 8 z zadania IIA?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
12. Grupa IIIA, pozycja 1 - czy Zamawiający dopuści rękawice lateksowe pudrowane skrobią kukurydzianą o za-

wartości protein do 150μg/g , spełniające pozostałe wymagania SWIZ?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
13. Grupa IIIA, pozycja 2 - czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne lateksowe sterylne pudrowane skrobią 

kukurydzianą o zawartości protein do 150μg/g , spełniające pozostałe wymagania SWIZ?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
14. Grupa IIIA, pozycja 2 - czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne lateksowe pudrowane mączką kukury-

dzianą o długości listków do otwierania na bokach 1,5cm a na środku 1cm , spełniające pozostałe wymagania 
SWIZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
15. Grupa IIIA, pozycja 6 - czy Zamawiający dopuści rękawice ginekologiczne o przedłużonym mankiecie w rozm. 

S (6½), M (7½),  L ( 8½), XL (9), spełniające pozostałe wymagania SWIZ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
16. Grupa IIIA, pozycja 8 - czy Zamawiający dopuści rękawice foliowe w rozmiarze M i L, spełniające pozostałe wy-

magania SWIZ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
17. Dotyczy grupy IIIA prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie w pozycji 3 przez rękawice o grubszych 

ściankach poz. 3? Czy Zamawiający uzna za wystarczające rękawice o grubości: na palcu min. 0,12 mm, na 
dłoni 0,10 mm, na mankiecie 0,08 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający uzna za wystarczające.
18. Dotyczy grupy IIIA prosimy o dopuszczenie zaoferowania w poz. 8 rękawic foliowych w dwóch rozmiarach mę-

skie i damskie (M i L)? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
19. Dotyczy grupy IIIA prosimy o wyłączenie z pakietu poz. 5 i 6 (zawierają one rękawice niestandardowe lub o spe-

cjalnym przeznaczeniu, które nie każdy dystrybutor , a nawet producent ma w swojej ofercie), oraz w razie ne-
gatywnych odpowiedzi na pytanie 1 i 2, także poz. 3 i 8. Proponowane rozwiązanie zwiększy niewątpliwie kon-
kurencyjność postępowania w zakresie pozostałych pozycji zawartych w pakiecie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli.

Sporządził:
St. inspektor d/s zamówień publicznych
Andrzej Dowgiert    

Zatwierdził:
                 z-ca Dyrektora SPZOZ w Sokółce
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