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Sokółka dn. 28.03.2011r 

WSZYSCY    UCZESTNICY   POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej równowartości 125000 
euro na dostawę leków, preparatów diagnostycznych oraz materiałów opatrunkowych wg asortymentów i ilości 
wyszczególnionych w dodatku do  SIWZ.
  

Znak sprawy:  SPZOZ 2LEKI / 2011     Nr ogłoszenia –   95185 z dnia 24.03.2011        

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

1.GRUPA II A - poz. nr 24-27 czy Zamawiający oczekuje zaoferowania opatrunku pooperacyjnego 
posiadającego przecięcie papieru zabezpieczającego wzdłuż krótszego boku, umożliwiające łatwiejszą 
aplikację opatrunku?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.
2.GRUPA II A - poz. nr 35 czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przezroczystego opatrunku z folii 
poliuretanowej pakowanego w opakowanie a’ 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.
3.Pakiet nr IIA, pozycja 5-6 czy Zamawiający dopuści opaskę gipsowa szybkowiążącą  o czasie wiązania 5-6 
minut w opakowaniu a’1szt. z przeliczeniem ilości, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.
4.Pakiet nr IIA, pozycja 7czy Zamawiający dopuści opaskę gipsowa szybkowiążącą  15cm x 3mb o czasie 
wiązania 5-6 minut w opakowaniu a’1szt. z przeliczeniem ilości, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.
5.Pakiet nr IIA, pozycja 8 czy Zamawiający dopuści opatrunek przeźroczysty 15cm x 28cm, spełniający 
pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza.
6.Pakiet nr IIA, pozycja 12 czy Zamawiający wydzieli pozycje 12 z zadania IIA i utworzy z nich odrębne 
zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej 
liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź:  Zamawiający nie wydzieli.
7.Pakiet nr IIA, pozycja 13 -15 czy Zamawiający dopuści opatrunek siatkowy mocujący o dużej rozciągliwości z 
możliwością sterylizacji tlenkiem etylenu i radiacyjnie wykonany z włókien poliamidowych 79% i włókien 
elastanu 21%, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza.
8.Pakiet nr IIA, pozycja 16 czy Zamawiający dopuści przylepiec na tkaninie bawełnianej pokryty klejem 
akrylowym, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza.
9.Pakiet nr IIA, pozycja 16 czy Zamawiający dopuści przylepiec na tkaninie bawełnianej pokryty klejem 
hypoalergicznym zawierającym tlenek cynku, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:  Zamawiający  nie dopuszcza.
10.Pakiet nr IIA, pozycja 17 czy Zamawiający dopuści plaster antyalergiczny na włókninie pokryty klejem 
akrylowym, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:  Zamawiający  nie dopuszcza.
11.Pakiet nr IIA, pozycja 22 czy Zamawiający dopuści przylepiec jałowy do nieinwazyjnego zamykania ran  o 
rozm. 3mmx75mm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.
12.Pakiet nr IIA, pozycja 28 i 29 czy Zamawiający wydzieli pozycje 28-29 z zadania IIA i utworzy z nich odrębne 
zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej 
liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź:  Zamawiający nie wydzieli.
13.Pakiet nr IIA, pozycja 31 czy Zamawiający dopuści opatrunek w opakowaniu a’50szt. z przeliczeniem ilości, 
spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.
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14.Pakiet nr IIA, pozycja 32 i 33 czy Zamawiający wydzieli pozycje 32-33 z zadania IIA i utworzy z nich odrębne 
zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej 
liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź:  Zamawiający nie wydzieli.
15.Pakiet nr IIA, pozycja 35 czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozm. 10cm x 12cm w op. 50szt. z 
przeliczeniem ilości, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza opatrunku w rozm. 10cm x 12cm.
16.Pakiet nr IIA, pozycja 34 czy Zamawiający wydzieli pozycje 34 z zadania IIA i utworzy z nich odrębne 
zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej 
liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź:  Zamawiający nie wydzieli.
17.Pakiet nr IIIA, pozycja 14 czy Zamawiający dopuści serwetę gazową z nitką i tasiemką RTG bez 
samoprzylepnych nalepek TAG, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza.
18.Pakiet nr IIIA, pozycja 15 czy Zamawiający wydzieli pozycje 15 z zadania IIIA i utworzy z nich odrębne 
zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej 
liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź:  Zamawiający nie wydzieli.
19.Pakiet nr IVA, pozycja 1 czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną sterylną o powierzchni całkowitej 56cm 
x 84cm i pow. klejącej 56cm x 77cm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza.
20.Pakiet nr IVA, pozycja 3 czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną sterylną z poliuretanu o powierzchni 
całkowitej 55cm x 45cm i pow. klejącej 45cm x 48cm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza.
21.Pakiet nr IVA, pozycja 2 i 11 czy Zamawiający wydzieli pozycje 2 i 11 z zadania IVA i utworzy z nich odrębne 
zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej 
liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź:  Zamawiający nie wydzieli.
22.Pakiet nr IVA, pozycja 4 czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną sterylną z poliuretanu o powierzchni 
całkowitej 25cm x 14cm i pow. klejącej 21cm x 14cm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza.
23.Pakiet nr IVA, pozycja 5 czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną sterylną z poliuretanu o powierzchni 
całkowitej 84cm x 56cm i pow. klejącej 77cm x 56cm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza.
24.Pakiet nr IVA, pozycja 6 czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozm. 6cm x 7cm, spełniający pozostałe 
wymagania SIWZ?

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza.
25.Pakiet nr IVA, pozycja 8 czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozm. 10cm x 12cm bez metki, spełniający 
pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza.
26.Pakiet nr IVA, pozycja 9 czy Zamawiający dopuści opatrunek bez metki, spełniający pozostałe wymagania 
SIWZ?

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza.
27.Pakiet nr IVA, pozycja 10 czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozm. 9cm x 12cm, spełniający pozostałe 
wymagania SIWZ?

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza.

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