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WSZYSCY    UCZESTNICY   POSTĘPOWANIA 

 
Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej równowartość 207000 euro na 
dostawa  materiałów medycznych jednorazowego użytku  wg asortymentów i ilości wyszczególnionych w 
dodatku nr. 2 do SIWZ.  

Znak sprawy: SPZOZ JU / 2015   Nr ogłoszenia - 2015/S 171-310704 z dnia 04 - 09- 2015r                      

 Zamawiający zgodnie z art. 38 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SIWZ: 

 

1. Grupa XXXVII Czy zamawiający w grupie XXXVII pozycja 2 nie dokonał omyłki pisarskiej, czy długość szaftu 
wymaganego urządzenia wynosi 37cm (zamiast 37mm)? 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zaszła omyłka pisarska wymagany wymiar to 37cm. 

2. Grupa XXI Czy zamawiający pozwoli na zaoferowanie w grupie XXI poz. 1 linie krwi do hemodializy sterylizowane 
tlenkiem etylenu, spełniające pozostałe warunki SIWZ? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
3. Grupy XXXVIII  poz. 1 Czy Zamawiający w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania 

system do odsysania producenta Vacsax? System nasz charakteryzuje się kanistrami bez żadnych przyłączeń 
(wszystkie w pokrywach wkładów jednorazowych). Wkłady posiadają w pokrywie dwa króćce (pacjent, próżnia), o 
różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów. Wyposażone w filtr antybakteryjny i hydrofobowy, 
zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem jak i personel przed kontaktem z odsysaną wydzieliną. Wkłady samo 
zasysają się i samo uszczelniają po uruchomieniu ssania. Powyżej opisany system charakteryzuje się prostotą 
obsługi jak i bezpieczeństwem użytkowania. Dodatkowo każdy wkład wyprodukowany jest w opatentowanej 
technologii antybakteryjnej, zapewniającej, że drobnoustroje typu bakterie E-Coli oraz gronkowca są unicestwiane i 
nie namnażają się w ciągu 24h (co jest potwierdzone badaniami klinicznymi). 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

4. Grupy LII – endoskopia -  Czy zamawiający dopuści igły o długości roboczej 1500mm i 2300mm? Pozostałe 
parametry takie jak w specyfikacji. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

5. Grupa XXVI – Laboratorium poz. 1 - Czy zamawiający dopuści kubeczki żółte do analizatora Cobas o pojemności 
0,75ml? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

6. Grupa XXVI – Laboratorium poz. 20 - Czy zamawiający dopuści pojemniki do transportu próbek anatomicznych i 
chirurgicznych o pojemności 11000ml i wymiarach otworu: 370x240mm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

7. Grupa LII Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł o długości 1600 i 2300 mm. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

8. Grupa LII Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł o długości 1800 i 2300 mm. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

9. Dotyczy Grupa XV poz. 5. Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne ginekologiczne w rozmiarach  6,5; 7,5; 
8,5  lub w rozmiarach wyrażonych literowo: S, M, L, spełniające pozostałe wymagania? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

10. Dotyczy Grupa XV poz. 2, 3, 6 i 7. Czy Zamawiający oczekuje aby rękawice z w/w pozycji były zarejestrowane jako 
wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kat. III, posiadające odpowiednie opisy na opakowaniach? 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza że oczekuje aby rękawice z w/w pozycji były zarejestrowane jako wyrób 
medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. 

11. Dotyczy Grupa XV poz. 7. Czy Zamawiający dopuści rękawice o medianie minimalnej długości 289mm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
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12. Dotyczy Grupa XV poz. 7. Czy Zamawiający oczekuje aby rękawice były pakowane po 100szt? 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, oczekuje aby rękawice były pakowane po 100szt. 

13. Dot. Grupy XXXIX  Czy Zamawiający dopuści zestaw o następujących parametrach - komora kolekcyjna o 
pojemności 2000 ml  z podziałką co 10 ml oraz specjalną wydzieloną podziałką dla precyzyjnego pomiaru małych 
objętości - płynna mechaniczna regulacja siły ssania w zakresie od 0 do 45 cm H2O oraz wyskalowany optyczny 
wskaźnik informujący o faktycznej sile ssania sucha mechaniczna zastawka jednokierunkowa o stałym oporze - 
wydzielona komora z siedmiostopniową skalą do oceny wielkości przecieku doopłucnowego - automatyczne 
odbarczanie wysokiego ujemnego podciśnienia w opłucnej 
- podwójny zawór odbarczający zabezpieczający przed wzrostem ciśnienia w drenowanych komorach w kierunku 
dodatnim - kontrolka sygnalizująca rozprężenie płuc - kontrolka sygnalizująca niedrożność drenu w kierunku 
pacjenta - posiadający bezigłowy port do pobierania próbek - pracujący w pozycji pionowej oraz leżącej (istotne 
podczas transportu),  - zestaw gotowy do bezpośredniego podłączenia do pacjenta bez żadnych wstępnych 
czynności przygotowawczych – np. zalewanie płynem? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

14. Dot. § 2 ust. 5 wzoru umowy  Wnosimy o modyfikację ww zapisu przez dodanie do niego zapisu [......]różnicą kosztów 
zakupu i transportu obciążyć Wykonawcę, z zastrzeżeniem ceny rażąco wysokiej, niekorespondującej z aktualnymi 
cenami rynkowymi.” 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
15. Dot. § 9 ust.2 wzoru umowy  W celu zachowania równoprawności stron zwracamy się z prośbą o dopisanie do ww ust 

następującej treści: „Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może nastąpić jednostronnie w każdej chwili w 
przypadku dwukrotnego kolejnego dostarczenia towaru złej jakości lub z opóźnieniem, po wcześniejszym pisemnym 
wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania zobowiązania. Z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne inne 
roszczenia poza roszczeniem o zapłatę za rzeczy już dostarczone Zamawiającemu. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 

Sporządził: 

St. inspektor d/s zamówień publicznych 

Andrzej Dowgiert             

 

    Zatwierdził: 

                    Dyrektora SPZOZ w Sokółce 

                                                 Jerzy Kułakowski            

 
 

 

 

 


