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WSZYSCY    UCZESTNICY   POSTĘPOWANIA 
 

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej równowartość 209000 euro na 
dostawa  materiałów medycznych jednorazowego użytku  wg asortymentów i ilości wyszczególnionych w 
dodatku nr. 2 do SIWZ.  

Znak sprawy: SPZOZ JU / 2016   Nr ogłoszenia – 2016/ S170-306370 z dnia 03 - 09- 2016r                      

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

 

1. Dotyczy Grupa XVI poz. 1 Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne o nieznacznej innej grubości w 
części palca 0,19-0,23mm o pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
2. Dotyczy Grupa XVI 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 oczekuje aby rękawice z w/w pozycji były zarejestrowane jako wyrób medyczny 
oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. 

3. Dotyczy Grupa XVI poz. 3 Czy Zamawiający oczekuje aby rękawice z w/w pozycji posiadały fabryczny opis 
braku posiadania ftalanów na opakowaniu jednostkowym?  

Odpowiedź: Czy Zamawiający oczekuje aby rękawice z w/w pozycji nie posiadały w składzie ftalanów. 
4. Dotyczy Grupa XVII poz. 3. Czy Zamawiający dopuści rękawice o poziomie  AQL ≤ 1,0, pragniemy nadmienić 

iż czym niższy poziom AQL tym rękawica szczelniejsza? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

5. Grupa XLVIII  Czy Zamawiający w pozycji 1 Grupy XLVIII dopuści zaoferowanie zestawów z podwiązkami 
lateksowymi, pozostałe parametry zgodne z opisem. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
6. Grupa XLIX  Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie tylko pętli z drutu plecionego, parametry pętli zgodne z 

opisem. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

7. Grupa XV poz. 1, 2, 3 Prosimy o dopuszczenie możliwości wyceny op. – 50 szt. z jednoczesnym 
przeliczeniem wymaganych ilości. 

Odpowiedź: Dodatek nr 2 do SIWZ: DLA CELÓW KALKULACYJNYCH DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE 
JEDNOSTKI  MIARY 100SZT ZAZNACZAJĄC TEN FAKT W TABELI. DOTYCZY WSZYSTKICH GRUP 

8. Grupa XV poz. 1, 2, 3 Jeśli Zamawiający nie dopuści wyceny op.-50 szt., prosimy wówczas o dopuszczenie 
możliwości podania ceny jednostkowej netto do 4 miejsc po przecinku. 

Odpowiedź: Dodatek nr 2 do SIWZ: DLA CELÓW KALKULACYJNYCH DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE 
JEDNOSTKI  MIARY 100SZT ZAZNACZAJĄC TEN FAKT W TABELI. DOTYCZY WSZYSTKICH GRUP 

9. Projekt umowy – par. 7 W odniesieniu do zapisów SIWZ, sugerujących konieczność uwzględnienia w cenie 
oferty wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, zwracamy się z prośbą o podanie 
prognozowanej ilości zamówień, składanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy zamówienia 
publicznego. Powyższe stanowi niezbędne informacje, konieczne do właściwego przygotowania oferty 
przetargowej w zakresie dokonania właściwej wyceny wyrobów, w koszt którego Wykonawcy powinni 
wkalkulować koszt wykonywanych dostaw. Dodatkowo wnosimy o wprowadzenie do § 7 projektu umowy 
zapisu o następującym brzmieniu: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji umowy, 
jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 30% wartości umowy”. Zgodnie z opinią 
UZP, zamawiający każdorazowo określa minimalny poziom zamówienia, który zostanie zrealizowany, co 
pozwala wykonawcom na rzetelne i właściwe dokonanie wyceny oferty, wskazując jednocześnie dodatkowy 
zakres - margines, którego realizacja jest uzależniona od wskazanych w kontrakcie okoliczności skutkujących 
zmniejszonym zapotrzebowaniem i stanowi uprawnienie zamawiającego, z którego może, ale nie musi on 
skorzystać.  Także w orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 8 stycznia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 
22/07) Izba wskazała, że niedopuszczalną praktyką jest określenie przez zamawiającego jedynie górnej 
granicy swojego zobowiązania, bez wskazania nawet minimalnej ilości, czy wartości, którą na pewno 
przeznaczy na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia. Taki sposób określenia przedmiotu zamówienia nie 
spełnia wymogów art. 29 ust 2 ustawy Pzp, który nakazuje, aby przedmiot zamówienia był opisany w sposób 
wyczerpujący i konkretny". Brak w postanowieniach umowy tego istotnego elementu pozostawia wykonawcę 
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w niepewności, co do zakresu, jaki uda mu się zrealizować w ramach umowy, oraz uniemożliwia kalkulację 
ceny umownej, które może prowadzić do asekuracyjnego zawyżania cen. W efekcie na wykonawcę zostaje 
przerzucone całe ryzyko gospodarcze umowy, co z kolei stoi w sprzeczności z zasadą równości stron umowy.  

Odpowiedź: Zamawiający nie dokona takiego zapisu. Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć swojego 
zapotrzebowania z taką dokładnością, ponieważ nie jest to zależne tylko od Zamawiającego, jak też nie jest 
zainteresowany magazynowaniem asortymentu. Wysokość zapotrzebowanie została ustalone na podstawie 
zużycia z lat poprzednich 

10. Projekt umowy – par. 11 ust. 3 pkt. 5 Prosimy o wykreślenie z par. 11 ust 3 projektu umowy pkt. 5. 
Proponowany zapis umowny stanowi obejście art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych zakazującego jakichkolwiek zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru wykonawcy. Niedopuszczalne jest wymaganie od Wykonawcy, aby był przygotowany na 
zmianę ilości poszczególnych pozycji towaru, czyli przedmiotu zamówienia (a tym samym zmianę umowy), w 
sposób zależny jedynie od woli Zamawiającego. SIWZ zawiera bowiem, stosownie do art. 36 ust. 1 pkt 3 
ustawy pzp opis przedmiotu zamówienia, stanowiącego integralna część umowy o zamówienie, i wykonawca 
składa ofertę, która jest związany, tylko w zakresie tak opisanego przedmiotu. Tylko w ten sposób 
wykonawca, znając przedmiot zamówienia, tj. poszczególne pozycje towaru i ich ilość, może prawidłowo 
przygotować i skalkulować ofertę. Zamawiający oczekując od wykonawcy pełnej gotowości na zmianę 
przedmiotu zamówienia, tj. ilości poszczególnych pozycji towaru, według własnego uznania, samowolnie 
ingeruje w treść umowy (zmienia jej przedmiot), co jest niedopuszczalne w świetle art. 144 pzp. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
11. Grupa nr XXIV. Dializatory. Czy Zamawiający wyrazi zgodę i pozwoli na złożenie oferty na dializatory z 

najnowocześniejszej obecnie na rynku mikroondulowanej błony polysulfonowej o wysokich wartościach 
klirensów, a w szczególności dla: mocznika, kreatyniny i fosforanów o n/w powierzchniach: 

Poz. Nr 1. Powierzchnia 1,3m2 – zgodnie z SIWZ 

Poz. Nr 2. Powierzchnia 1,6m2 – zgodnie z SIWZ 

Poz. Nr 3. Powierzchnia 1,8m2 – zgodnie z SIWZ 

Poz. Nr 4. Powierzchnia 2,0m2,  

spełniające wszystkie pozostałe wymagania określone w Specyfikacji SIWZ, umożliwi to zachowanie uczciwej 
konkurencji i przystąpienie do przetargu więcej liczby firm, a Zamawiającemu pozwoli na wybór najkorzystniejszej 
oferty spośród większej liczby złożonych? Nadmieniamy, że dializatory z unikatową mikroondulowaną błoną 
polysulfonową cechują się wysokimi  walorami kliniczno-użytkowymi, które przewyższają parametry dostępnych na 
rynku błon dializacyjnych. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

12. GRUPA L – endoskopia: Czy Zamawiający wyraża zgodę na szczypce biopsyjne najwyższej  jakości, jak na 
załączonym zdjęciu? Śr. 2,3 mm, 2,5 mm, lub 3,0 mm, reszta parametrów bez zmian? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie szczypiec biopsyjnych o śr. 2,3 mm, 2,5 mm. 

13. Grupa IV poz 3 Czy zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w grupie IV poz 3 na narzędzie 
laparoskopowe do wyciągania pęcherzyka żółciowego, jednorazowe, sterylne, o pojemności 400ml, średnica 
worka 75mm, długość worka 200mm z podbierakiem, co pozwoli Wykonawcy na złożenie konkurencyjnej 
oferty? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

14. Grupa IV poz 3 Czy zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w grupie IV poz 3 na narzędzie 
laparoskopowe do wyciągania pęcherzyka żółciowego, jednorazowe, sterylne, o pojemności 500ml, średnica 
worka 110mm, długość worka 200mm z podbierakiem, co pozwoli Wykonawcy na złożenie konkurencyjnej 
oferty? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

15. Grupa X  ad 1 Czy Zamawiający dopuści worek stomijny w rozmiarze 10-70mm, płytka bez nacięć bocznych, 
worek pokryty z jednej strony fizeliną? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

16. Grupa X  ad 2 Czy Zamawiający dopuści worek stomijny zamykany klipsem w wymiarze 10-70mm, płytka bez 
nacięć bocznych, worek pokryty z jednej strony fizeliną? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
17. Grupa VIII Czy Zamawiający dopuści do  postępowania  produkt Citra-Valve™ bezigłowy zamknięty system 

do centralnych dostępów naczyniowych o działaniu przeciwbakteryjnym z czasem stosowania przez 7 dni do 
750 aktywacji bez mechanicznych części wewnętrznych, wolny od BPA, posiadający prosty tor przepływu, 
niebieski mostek silikonowy, kompatybilny z końcówką Luer, Luer Lock o przepływie grawitacyjnym powyżej ( 
550 ml/min ) przy ciśnieniu 1 PSI o zakresie do ( 1300 ml/min ) przy ciśnieniu 5 PSI pakowany podwójnie, 



przezierny umożliwiający kontrolę całego toru przepływu krwi, oznaczony kolorem czerwonym tętniczy, oraz 
niebieskim żylny z możliwością dezynfekcji środkami na bazie alkoholu oraz produktem Dual Cap? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

18. Grupa VIII Czy Zamawiający dopuści produkt pakowany po 2 szt.  papier-folia oznaczony kolorem czerwonym 
tętniczy, oraz niebieskim żylny w opakowaniu zbiorczym (karton)  36 szt.   z przeliczeniem  zamawianej ilości 
tj. 500 par? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

19. Grupa VIII poz. 16 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 16 z grupy VIII i stworzy osobny 
pakiet dla tej pozycji? Pozwoli to Zamawiającemu na uzyskanie konkurencyjnej oferty cenowej, jak również 
wpłynie na ekonomiczne gospodarowanie środkami publicznymi. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

20. DOTYCZY GRUPY XXXI POZYCJI NR 1 Czy zamawiający dopuści nóż prosty 4mm,typ szpatuła prosta o 
wymiarach 3x25 mm ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

21. DOTYCZY GRUPY XXXI POZYCJI NR 2 Czy zamawiający dopuści nóż prosty , 4mm, typu szpatuła prosta o 
wymiarach 2,0x16mm ? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

22. DOTYCZY GRUPY XXXI POZYCJI NR 5 Czy zamawiający dopuści wielorazową elektrodę artroskopową 
bipolarną igłową, zagiętą 90 stopni, o wymiarach 1,5x0,6mm kompatybilna z diatermia zamawiającego ? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

23. DOTYCZY GRUPY XXXI POZYCJI NR 6 Czy zamawiający dopuści elektrodę czynna do konizacji-pętle o 
wym. 15x15mm ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

24. Grupa XVI, Warunki Grupa XVI, poz. 2, 3, 6 Prosimy o dopuszczenie w miejsce oznakowania  normą EN - 
455-1,2,3,4 ,  oznakowania normą EN 455. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
25. Grupa XVI, poz. 2, 3, 6, 7, 8 Prosimy o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie osobnej części dla  rękawic 

diagnostycznych. Państwa zgoda pozwoli na złożenie wielu konkurencyjnych ofert i tym samym zapewni 
wybór najkorzystniejszej  oferty oraz najlepsze wydatkowanie środków finansowych. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli. 
26. Grupa XVI, poz. 2 Prosimy o dopuszczenie rękawiczek o grubości na palcu 0,11-0,12mm, reszta parametrów 

bez zmian. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

27. Grupa XVI, poz. 3 Prosimy o dopuszczenie rękawiczek o poziomie AQL ≤ 1,5. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

28. Grupa XVI, poz. 6 Prosimy o odstąpienie od wymogu wewnętrznej warstwy polimerowej na rzecz  
wewnętrznej warstwy chlorowanej. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
29. Grupa XVI, poz. 6 Prosimy o dopuszczenie rękawiczek o poziomie AQL ≤ 1,5. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
30. Grupa XVI, poz. 6 Prosimy o dopuszczenie rękawic pakowanych a'200 szt. z jednoczesnym  przeliczeniem 

ilości opakowań. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

31. Grupa XVI, poz. 7 Prosimy o dopuszczenie rękawic o długości min. 270 mm, reszta parametrów  bez zmian. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

32. Grupa XVI, poz. 7 Prosimy o dopuszczenie rękawic o długości min. 300 mm, reszta parametrów  bez zmian. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

33. Dotyczy Grupy VII poz. 5 Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny o skuteczności filtracji bakterii i 
wirusów 99,999%, spełniający wszystkie wymagania SIWZ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
34. Dotyczy Grupy VII poz. 6 Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci o skuteczności nawilżania 27,4 

g H2O/500ml, spełniający wszystkie wymagania SIWZ? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

35. Dotyczy Grupy VII poz. 9-10 Prosimy o wyłączenie ww. pozycji do osobnego pakietu, co pozwoli na złożenie 
większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert przetargowych. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyłączy. 
36. Dotyczy Grupy XXXIV poz. 1, 3 Czy Zamawiający dopuści wielorazowe maski twarzowe w rozmiarach 2-5 z 



otwartym mankietem? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

37. Dotyczy Grupy XXXIV poz. 2 Czy Zamawiający dopuści łyżki do laryngoskopy mikrobiologicznie czyste? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

38. Grupa III - zestawy do wkłuć, ilość pozycji 7, pozycja 4 i 5 Czy zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy 
poliuretanowy do cewnikowania żyły głównej, zakładany metodą Seldingera, z możliwością identyfikacji 
położenia cewnika; budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do s?ciany naczynia w skład zestawu 
wchodzi : cewnik miękki wykonany z poliuretanu o średnicy 12FR 15cm, 17cm, 20cm, odporny na zaginanie 
ze znacznikami długości widocznymi w promieniach RTG, przesuwnymi, regulowanymi skrzydełkami 
mocującymi, prowadnica odporna na zaginanie, wykonana z NITINOLU, z końcówką J o wymiarach 0,89 x 70 
mm ; rozszerzadło ; skalpel ;  strzykawka 10ml ; zatyczka mocująca ; igła wprowadzająca Seldingera G18 
1,25 x 70 mm ; zakończenia w różnych kolorach? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
39. Czy Zamawiający wydzieli pozycję 4 i 5 z zadania 7 i stworzy osobny pakiet? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
40. Grupa XXXIX Czy Zamawiający w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania 

system do odsysania konkurencyjnego producenta (firma brytyjska), pod warunkiem bezpłatnego 
doposażenia szpitala, na czas trwania umowy w niezbędne oprzyrządowanie (kanistry, mocowniki)? 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 laboratoryjnymi). 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

 

Sporządził: 

St. inspektor d/s zamówień publicznych 

Andrzej Dowgiert             

 

    Zatwierdził: 

                    Dyrektora SPZOZ w Sokółce 

                                                 Jerzy Kułakowski            

 
 

 

 

 


