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WSZYSCY    UCZESTNICY   POSTĘPOWANIA

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

Znak sprawy: SPZOZ JU / 2011   Nr ogłoszenia - 2011/S 156-259700 z dnia 17 -08- 2011r                     
 Zamawiający zgodnie z art. 38 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SIWZ:

1. Dotyczy G R U P A  XXIII – laboratorium  - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Grupa XXIII  pozycji 
5,6,24,25 i utworzenie oddzielnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert konkurencyjnych cenowo większej ilości 
Wykonawcom?

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli.
2. Czy Zamawiający w pakiecie 49 w pozycji 3 wyrazi zgodę na zaoferowanie worka 3 komorowego 

SMOFKabiven zawierającego 10% roztwór aminokwasów 100,0g z tauryną, 16g azotu, glukozę z 
elektrolitami i  cynkiem oraz unikalną emulsją tłuszczową 75g (30% oleju sojowego, 30% MCT, 
25% oleju z oliwek, 15% oleju rybiego) węglowodany 250g o energii pozabiałkowej 1800 kcal, po-
jemności 1970ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza   przy zachowaniu pozostałych wymogów.   
3. Zwracamy się z zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Zamawiający wydzieli z Grupy II 

pozycje 1 i 4  zawierające kaniule standardowe i koreczki w jeden osobny pakiet producencki (np. Grupa IIa) i 
umożliwi składanie ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczegól-
ne pozycje w obrębie tego zadania. Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu 
większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę.?

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli.   § 18 SIWZ.  
4. Dotyczy Grupy II pozycji 1 zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej 

konkurencji dopuści do przetargu kaniule dożylne z 3 szerokimi i wtopionymi na całej długości paskami kontra-
stującymi, dzięki którym kaniule są bardzo dobrze widoczne w promieniach RTG.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
5. Dotyczy Grupy II pozycji 1 zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej 

konkurencji dopuści do przetargu kaniule dożylne ze standardowym koreczkiem portu bocznego.?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

6. Dotyczy Grupy II pozycji 1 zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej 
konkurencji dopuści do przetargu kaniule dożylne z zastawką anty zwrotną.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
7. Dotyczy Grupy II pozycji 4 zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej 

konkurencji dopuści do przetargu koreczki do kaniul pakowane w opakowanie typu tyvec z mankietem łatwym do 
otwierania (na pasku znajdują się 4 sztuki koreczków, z których każdy jest zapakowany osobno; opakowanie 
umożliwia wyjęcie pojedynczej sztuki z zachowaniem zasad aseptyki).? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
8. Zwracamy się z zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Zamawiający wydzieli z Grupy X 

pozycje 2, 4, 5 i 6 zawierające  przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych, przyrządy  do przetaczania  krwi i 
przedłużacze do pomp infuzyjnych (przezroczyste i bursztynowe) w jeden osobny pakiet producencki (np. Grupa 
Xa) i  umożliwi  składanie ofert  wyłącznie na ten asortyment,  a w razie  odmowy umożliwi  złożenie oferty na 
poszczególne pozycje w obrębie tego zadania.  Na rynku polskim istnieją firmy, które produkują wspomniany 
asortyment  nie  produkując  jednocześnie  pozostałych  produktów  zawartych  w  zadaniu.  Firmy  te  jako 
specjalizujące się w określonych produktach oferują bardzo konkurencyjne ceny. Wydzielenie pozycji do osobnej 
części  pozwoli  na  startowanie  w  przetargu  większej  liczbie  wykonawców,  a  przez  to  Zamawiający  uzyska 
najbardziej korzystną cenę.?

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli.   § 18 SIWZ.  
9. Dotyczy  Grupy X pozycji 2 i 4  Zwracamy się z zapytaniem,  czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji 

Zamawiający dopuści do przetargu przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych i krwi z komorami kroplowymi 
wykonanymi z medycznego PCV zgodnie z normami PN-EN ISO 8536-4:2007 „Zestawy jednorazowego użytku 
do infuzji do podawania grawitacyjnego” oraz PN-EN ISO 1135-4:2007 „Zestawy do transfuzji do jednorazowego 
użytku”. Zgodnie z nową dyrektywą przepisy nie zakazują używania tego rodzaju przyrządów, a jedynie nakazują 
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ich odpowiednie oznaczanie. Szpitale z powodzeniem stosowały do tej pory tego rodzaju przyrządy.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

10. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie z  Grupy XI pozycji 1 zawierającej zaciskacze do pępowiny w 
jeden osobny pakiet producencki (np. Grupa XIa) i umożliwienie składania ofert wyłącznie na ten asortyment, a w 
razie odmowy umożliwienie złożenia oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego pakietu. Wydzielenie pozycji 
z zadania pozwoli nam na złożenie korzystnej cenowo oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.   § 18 SIWZ.  
11. Zwracamy się z zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Zamawiający wydzieli z  Grupy XI 

pozycję 6 zawierającą szczoteczki do cytologii  w jeden osobny pakiet producencki (np. Grupa XIa) i umożliwi 
składanie  ofert  wyłącznie  na  ten  asortyment,  a  w  razie  odmowy  umożliwi  złożenie  oferty  na  poszczególne 
pozycje w obrębie tego zadania.  Wydzielenie pozycji  do osobnej części  pozwoli  na startowanie w przetargu 
większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.   § 18 SIWZ.  
12. Zwracamy się z zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Zamawiający wydzieli z  Grupy XI 

pozycję 19  zawierającą okulary ochronne dla noworodków w jeden osobny pakiet producencki (np. Grupa XIa) i 
umożliwi  składanie  ofert  wyłącznie  na  ten  asortyment,  a  w  razie  odmowy  umożliwi  złożenie  oferty  na 
poszczególne pozycje w obrębie tego zadania. Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w 
przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.   § 18 SIWZ.  
13. Zwracamy się z zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Zamawiający wydzieli z  Grupy XIV 

pozycje 4, 13, 19 i 20  zawierające żele do USG i  EKG oraz elektrody do prób wysiłkowych i dla dzieci w jeden 
osobny pakiet producencki (np. Grupa XIVa) i umożliwi składanie ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie 
odmowy umożliwi  złożenie  oferty na poszczególne pozycje w obrębie  tego zadania.  Wydzielenie pozycji  do 
osobnej  części  pozwoli  na  startowanie  w  przetargu  większej  liczbie  wykonawców,  a  przez  to  Zamawiający 
uzyska najbardziej korzystną cenę.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.   § 18 SIWZ.  
14. Dotyczy  Grupy XIV pozycji  19 Zwracamy się z  zapytaniem do Zamawiającego,  czy w trosce o zachowanie 

uczciwej konkurencji dopuści do przetargu elektrody dla dorosłych na piance  z żelem stałym w rozmiarze 32x40 
mm lub 37x41 mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
15. Dotyczy  Grupy XIV pozycji  20 Zwracamy się z  zapytaniem do Zamawiającego,  czy w trosce o zachowanie 

uczciwej konkurencji dopuści do przetargu elektrody dla dzieci na piance  z żelem stałym o Ø 30 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza elektrody dla dzieci na piance  z  żelem stałym o Ø 30 mm przy zachowaniu 
pozostałych wymogów. 

16. SIWZ  §12  pkt.  5  Z  uwagi  na  to,  iż  przedmiotem  zamówienia  jest  drobny  sprzęt  jednorazowego  użytku 
sprzedawany w sposób masowy (na opakowania, a nie na sztuki), a cena 1 sztuki netto jest tylko elementem 
kalkulacyjnym w związku, z czym Zespół Arbitrów (UZP/ZO/0-2546/06) orzekł, że ceny jednostkowe mogą być 
podawane w tysięcznych częściach złotego, czy zatem Zamawiający wyrazi zgodę by cenę jednostkową netto i 
brutto podać z dokładnością do trzech miejsc po przecinku bądź za 100 szt. lub opakowanie? 

Odpowiedź:  Zgodnie  z  dodatkiem  nr.  2  do  SIWZ  str.1  Zamawiający  zapisał  ,,  DLA CELÓW  KALKULACYJNYCH   
DOPUSZCZA  SIĘ  ZASTOSOWANIE  JEDNOSTKI  MIARY  100SZT  ZAZNACZAJĄC  TEN  FAKT  W  TABELI.   DOTYCZY 
WSZYSTKICH GRUP''

17. Grupa  XXIII  –  laboratorium  Poz.  10  –  Prosimy  o  wydzielenie  tej  pozycji  do  innego  pakietu,  prośbę  swą 
motywujemy tym, że przedmiotowe probówki ma tylko jedna firma na rynku i nie jest skłonna sprzedawać ich 
firmom konkurencyjnym.

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli.
18. Grupa XXIII – laboratorium Poz. 25 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ezy pakowane po 20 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
19. Dotyczy  Grupy XXI   -  Czy Zamawiający dopuści  dializatory typu Low-flux,  sterylizowane parą wodną, błona 

syntetyczna o parametrach poz.1 – 1,4m2; poz.3 – 1,7m2; poz.5  - 2,1m2 ?

20. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.  
Sporządził:
St. inspektor d/s zamówień publicznych
Andrzej Dowgiert    

Zatwierdził:
                 z-ca Dyrektora SPZOZ w Sokółce
                              Eugeniusz Giba
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