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WSZYSCY    UCZESTNICY   POSTĘPOWANIA 
 

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej równowartość 214000 euro na 
dostawa  materiałów medycznych jednorazowego użytku  wg asortymentów i ilości wyszczególnionych w 
dodatku nr. 2 do SIWZ.  

Znak sprawy: SPZOZ JU / 2020   Nr ogłoszenia – 2020/S 167-402685 z dnia 28 - 08- 2020r                      

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

 
1. Grupa 15 poz.7  Prosimy o informację czy Zamawiający oczekuje papieru oryginalnego czy też dopuszcza papier 

kompatybilny.  
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje papieru papier kompatybilnego. 
2. Grupa 15 poz.8  Czy Zamawiający oczekuje w ww. pozycji papieru o wymiarach 50x20 czy 50x30?  

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje w ww. pozycji papieru o wymiarach 50x20mb. 
3. Grupa 15 poz.17  Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający oczekuje 

papieru gładkiego na zewnątrz ale z kratką nawiniętą do środka ?  
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje papieru gładkiego na zewnątrz ale z kratką nawiniętą do środka. 

4. Grupa 16 poz. 1, 2, 3  Czy Zamawiający dopuści podanie w ww. pozycji ceny jednostkowej dla opakowania 
zawierającego 50 sztuk elektrod, albo podanie ceny jednostkowej za sztukę z dokładnością do czterech 
miejsc po przecinku? Ceny jednostkowe elektrod są bardzo niskie, proponowane rozwiązanie dałoby 
wykonawcom możliwość zaoferowania korzystniejszej ceny łącznej. 

 Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaznaczając ten fakt w dodatku nr. 2 do SIWZ asortymentowo cenowym. 

5. Projekt umowy – par. 7  Prosimy o określenie minimalnego zakresu zamówienia, to znaczy takiego, do 
realizacji którego Zamawiający będzie zobowiązany, np. w procencie wartości pełnego zakresu 
zamówienia. Niedopuszczalnym jest opisywanie zamówienia bez wskazania tej jego części, której 
realizacja będzie pewna, a nie opcjonalna. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie 
Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt KIO/UZP 22/07, KIO/UZP 1447/10, KIO/UZP 2376/10) oraz jest 
zgodne ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych (Opinia prawna: "Prawo opcji" w ustawie Prawo 
zamówień publicznych - Informator Urzędu zamówień publicznych Nr 4/2011, str. 16-19 - dostępny do 
pobrania w wersji elektronicznej na stronie UZP).  

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. 
6. 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. 
7. Dotyczy SIWZ Rozdział VI  Wykaz oświadczeń Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty 

Oświadczenia (Załącznik nr 4.1 do SIWZ)  o braku przynależności do grupy kapitałowej, w przypadku gdy 
Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapiałowej ? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
8. Grupa 40, pozycja 1 Czy Zamawiający wymaga wkładów o właściwościach antybakteryjnych co jest  poświadczone 

badaniami laboratoryjnymi wg. metody opisanej w ISO 22196?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
9. Dotyczy SIWZ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie z ofertą oświadczenia dot. braku przynależności do 

grupy kapitałowej w przypadku oferenta nie należącego do żadnej grupy kapitałowej? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
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10. Grupa 4 Czy Zamawiający w pozycji 1 i 2 dopuści zaoferowanie trokarów o długości 11 cm. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

11. Grupa 4 Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie narzędzia o długości worka 210 mm. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

12. Grupa 48 Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie klipsa o rozwarciu szczęk12 mm. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

13. Grupa 48 Czy Zmawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie elektrody o średnicy 7,5 Fr, długość 230 cm, 
średnica igły 23 G, końcówka do koagulacji wykonana z materiału zapewniającego skuteczne wykonanie 
zabiegu. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

14. Grupa 50 Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie szczotek do czyszczenia gniazd i i 
zaworów endoskopu o długości 20-40 mm dla średnicy 5 mm i długości 40-60 mm dla średnicy 12 mm. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

15. Grupa 51 Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie szczypiec o szerokości otwarcia szczęk 6-
8 mm. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

16. Czy Zamawiający w grupie 3 pozycja 4 dopuści do postępowania  cewnik dwuświatłowy  wysokoprzepływowy 
(HighFlow) z termoplastycznego  poliuretanu Tecoflex z ramionami prostymi lub zagiętymi  o średnicy 11 Fr i 
długościach:  15 cm, 17 cm, 20 cm, 25 cm do wyboru przez Zamawiającego? Charakterystyka cewnika: -  
termoplastyczny poliuretan Tecoflex  -  radiocieniujący szaft cewnika -  końcówka bez bocznych otworów 
zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu - przednie otwory zmniejszające ryzyko  powstawania zakrzepów - 
obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry -  zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami 
bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyślizgnięciem się  - wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość - 
kompatybilny z MRI - odporna na odkształcenia prowadnica „J"     z  wysoką zawartością  tytanu zapewniająca 
wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia , dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która 
gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg - igła wprowadzająca 18G – rozszerzadło - nasadki iniekcyjne 
Luer Lock - wyprodukowany w Niemczech 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
17. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 4 z grupy 3 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji? 

Szczegółowe informacje o produkcie w załączeniu 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
18. Czy Zamawiający   w pozycji 5 grupa 3 dopuści do postępowania  cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z 

biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej 
do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla 
pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, cewnik o przekroju 12FR  długościach: 15 cm, 17 cm, 20 cm, 25 cm  z 
nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni 
rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką 
echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 
70 cm, strzykawka  z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 14 
FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, 
skrzydełko mocujące cewnik (na szwy) oraz mandryny ułatwiające założenie cewnika 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
19. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 5 z grupy 3 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji? 

Szczegółowe informacje o produkcie w załączeniu 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Sporządził: 

St. inspektor d/s zamówień publicznych 

Andrzej Dowgiert             

 

    Zatwierdził: 

                                 Dyrektora SPZOZ w Sokółce 

                                               Jerzy Kułakowski          

 
 

 


