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WSZYSCY    UCZESTNICY   POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej równowartości 130000 
euro  na  dostawę  materiałów  medycznych  jednorazowego  użytku,  implantów  ortopedycznych  oraz  szwów  wg 
asortymentów i ilości wyszczególnionych w dodatku nr. 2 do SIWZ. 

       Znak sprawy: SPZOZ 2JU / 2012   Nr ogłoszenia – 446554  z dnia 13.11.2012r             

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

1. Grupa II A poz. 3 Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną posiadającą inny niż przezroczysty łącznik ISO tak 
jak stosowane do tej pory?
Odpowiedź: Zamawiający   podtrzymuje zapisy SIWZ.  
2.Grupa II poz. 7 Czy Zamawiający oczekuje aby na obwodzie filtra znajdowała się informacja o min. i max. objętości 
oddechowej, nieodzownym przy mechanicznej wentylacji pacjenta tak jak stosowane do tej pory?
Odpowiedź:  Zamawiający  dopuszcza  aby  na  obwodzie  filtra  znajdowała  się  informacja  o  min.  i  max.  objętości  
oddechowej.
3.Dotyczy zapisów SIWZ Czy z Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawców do przedstawienia 
próbek oferowanego asortymentu w celu weryfikacji jego zgodności z wymogami SIWZ?
Odpowiedź:  Zamawiający    § 6 ust. 3 SIWZ ,,  Uwaga. W przypadku wątpliwości Zamawiający zastrzega sobie   
prawo do zażądania dodatkowych dokumentów lub próbek potwierdzających spełnianie parametrów/warunków, 
które zostały określone w dodatku nr 2 do SIWZ. Dokumenty te zostaną udostępnione przez Wykonawców na  
każde żądanie Zamawiającego.”
4. Pakiet IIIA poz. 8 Czy Zamawiający dopuści worek do godzinowej zbiórki moczu z igłowym portem do pobierania  
próbek i z drenem jednoświatłowym?
Odpowiedź: Zamawiający  podtrzymuje zapisy SIWZ.
5.  Pakiet IIIA poz. 9 Czy Zamawiający dopuści worek do dobowej zbiórki moczu portem igłowym do pobierania  
próbek? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 
6.  Pakiet IIIA poz. 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 11 i utworzy z niej odrębny pakiet?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na utworzenie odrębnego pakietu.
7.  Pakiet IVA poz. 13-15 Czy Zamawiający dopuści sondy dwunastnicze o długości 121cm?
Odpowiedź: Zamawiający   podtrzymuje zapisy SIWZ.  
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