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WSZYSCY    UCZESTNICY   POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej równowartość 125000 euro na 
dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku oraz leków wg asortymentów i ilości wyszczególnionych w 
dodatku nr. 2 do SIWZ.

Znak sprawy: SPZOZ JU / 2011   Nr ogłoszenia - 2011/S 156-259700 z dnia 17 - 08- 2011r                     

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

1.Dotyczy Grupa XXI poz.  2 zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie i wycenę w poz. 2 
dializatorów niskoprzepływowych z błoną polisulfonową, sterylizowanych promieniami gamma o powierzchni 1,2 m² lub o 
powierzchni 1,5 m²? Wyrażenie zgody umożliwi naszej firmie na złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty, a Pań-
stwu dogodniejszy wybór Dostawcy.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza   dializatory niskoprzepływowe z błoną polisulfonową, sterylizowane   
promieniami gamma o powierzchni 1,2 m².
2.Dotyczy Grupa XXI poz. 6 zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie i wycenę w poz. 6 dia-
lizatorów niskoprzepływowych z błoną polisulfonową, sterylizowanych promieniami gamma o powierzchni 2,0 m² lub o 
powierzchni 2,3 m²? Wyrażenie zgody umożliwi naszej firmie na złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty, a Pań-
stwu dogodniejszy wybór Dostawcy.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza   dializatory niskoprzepływowe z błoną polisulfonową, sterylizowane   
promieniami gamma o powierzchni 2,3 m².
3.Dotyczy Grupa III poz. 12 zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie składania ofert częściowych w grupie nr III 
lub wyłączenie z w/w grupy pozycji nr 12, i utworzenie odrębnej podgrupy np. IIIB . Obecny układ nie pozwala nam na 
wzięcie udziału w w/w przetargu. Zgoda na naszą prośbę umożliwiłaby Państwu dogodniejszy wybór dostawcy przy rów-
nej konkurencji oraz obniżenie wartości cenowej proponowanego przez Państwa pakietu. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
4.Dotyczy Grupa VI poz. 3 zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie składania ofert częściowych w grupie nr VI 
lub wyłączenie  pozycji nr 3, i utworzenie odrębnej podgrupy np. VIB. Obecny układ nie pozwala nam na wzięcie udziału 
w w/w przetargu. Zgoda na naszą prośbę umożliwiłaby Państwu dogodniejszy wybór dostawcy przy równej konkurencji 
oraz obniżenie wartości cenowej proponowanego przez Państwa pakietu. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
5.Dotyczy Grupa VIII poz. 4 zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie składania ofert częściowych w grupie nr 
VIII lub wyłączenie  pozycji nr 4, i utworzenie odrębnej podgrupy np.VIIIB. Obecny układ nie pozwala nam na wzięcie 
udziału w w/w przetargu. Zgoda na naszą prośbę umożliwiłaby Państwu dogodniejszy wybór dostawcy przy równej kon-
kurencji oraz obniżenie wartości cenowej proponowanego przez Państwa pakietu. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
6.Dotyczy Grupa X poz. 2,4. zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie składania ofert częściowych w grupie nr X 
lub wyłączenie  z grupy poz. nr 2,4 i utworzenie odrębnej podgrupy np. XB . Obecny układ nie pozwala nam na wzięcie 
udziału w w/w przetargu. Zgoda na naszą prośbę umożliwiłaby Państwu dogodniejszy wybór dostawcy przy równej 
konkurencji oraz obniżenie wartości cenowej proponowanego przez Państwa pakietu. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
7.Dotyczy Grupa VI poz. 1,2. czy Zamawiający w w wymienionym zadaniu  wyrazi zgodę na zaoferowanie reduktora 
zintegrowanego z trocarem?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
8.Dotyczy Grupa VI poz. 3 czy Zamawiający w w wymienionym zadaniu  wyrazi zgodę na zaoferowanie narzędzia 
laparoskopowego do wyciągania woreczka żółciowego, jednorazowego, sterylnego, równoważnego o podobnych 
parametrach?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
9.Dotyczy Grupa X poz. 4 czy Zamawiający wyrazi zgodę na zabezpieczanie kolca po użyciu w formie zatyczki?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
10.Dot. Formularza cenowego grupa XXXVII poz. 1  zwracamy się z uprzejmą prośba o składanie ofert na system 
równoważny do opisanego w SIWZ? Np. w naszym systemie wkłady 2 litrowe są kompatybilne tylko z pojemnikami 2 
litrowymi, ale na pokrywie wkładu znajduje się tylko 1 króciec do pacjenta uniemożliwiający złe podłączenie drenów. 
System, który chcemy zaoferować Państwu charakteryzuje się jeszcze innymi cechami, które czynią go doskonalszym: 
wkład workowy posiada szeroki port dostępowy dla zasypywania proszku żelującego, który może być dozowany luzem 
lub bardziej komfortowo w postaci gotowej saszetki, króćce przyłączeniowe są obrotowe, kątowe oraz schodkowe dzięki 
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czemu można użyć drenów o różnej średnicy i skierować dren w dowolnym kierunku bez załamywania go  zastosowana 
w produkcji nowoczesna technologia pozwoliła na wytworzenie bezpiecznych wkładów workowych w postaci cienkiej folii, 
dzięki czemu mogą być konfekcjonowane w postaci sprasowanej. Rozwiązanie to pozwoliło radykalnie zaoszczędzić 
powierzchnię składową zarówno w magazynie 
jak i na oddziale. W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się dostarczyć nieodpłatnie 
na czas związania umową  kompatybilne kanistry oraz osprzęt mocujący.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
11.Dot. Formularza cenowego grupa XXXVII poz. 3 czy Zamawiający w w wymienionym zadaniu  wyrazi zgodę na 
zaoferowanie torby na wymiociny o pojemności 500ml?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
12.Dot. Formularza cenowego grupa XLIII czy Zamawiający ww wymienionym zadaniu  wyrazi zgodę na zaoferowanie 
zestawu 3-komorowego o właściwościach 4-komorowego?
Odpowiedź: Zamawiający   nie wyraża zgody.   
13.Dot. projekt umowy § 10 p. 2 jest zapis...“Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może nastąpić jednostronnie 
w każdej chwili w przypadku   dwukrotnego dostarczenia towaru złej jakości lub ze opóźnieniem. Z tego tytułu nie będą 
przysługiwały  żadne inne roszczenia poza roszczeniem o zapłatę za rzeczy już dostarczone Zamawiającemu”. Zdarzyć 
się może że Zamawiający nie będzie  regulował należności za dostarczony w określonym przez Zamawiającego terminie, 
w związku z tym Wykonawca może wstrzymać dostarczanie towaru do Zamawiającego co skutkować będzie 
otrzymaniem zamawianego towaru ze zwłoką.  Prosimy zatem o zmianę w/w punktu na: „..Odstąpienie od umowy przez 
Zamawiającego może nastąpić jednostronnie w każdej chwili w przypadku dwukrotnego dostarczenia towaru złej jakości 
lub ze opóźnieniem. Z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne inne roszczenia poza roszczeniem o zapłatę za rzeczy 
już dostarczone Zamawiającemu. wyłączeniem sytuacji gdy nastąpił brak zapłaty przez Zamawiającego za dostarczony 
towar w terminie określonym w § 3 p.1”. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dokona takiego zapisu.   §12 umowy ,,W kwestiach nie uregulowanych niniejszą   
umową mają zastosowanie Przepisy kodeksu cywilnego i ustawy prawo zamówień publicznych.''
14.Dotyczy Grupa XV: Zwracamy się z prośba o wydzielenie z pakietu poz. 1,4 i 7 co pozwoli na złożenie konkurencyjnej 
cenowo oferty większej liczbie oferentów.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
15.Dotyczy Grupa XV: Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 1 rękawic lateksowych o poziomach protein 
odpowiednio S -110 ug/g, M – 111 ug/g i L 92 ug/g
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
16.Dotyczy Grupa XXXIX Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z pakietu poz.2 co pozwoli na złożenie większej ilości 
konkurencyjnych ofert
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
17.Dotyczy Pakiet nr XXIII – Laboratorium prosimy o wydzielenie z w/w pakietu poz. nr. 10 ,,Probówki parazytologiczne 
j.u, zaopatrzone podwójne filtry jeden o porach 420-430µm oraz filtr tłuszczowy, wypełnione formaliną i tritonem. 
Kompatybilne z wszystkimi typami wirówek z rotorami na 15 ml. Nie wymagające stosowania octanu etylu''. W przypadku 
pozytywnej odpowiedzi prosimy o wyznaczenie wysokości wadium dla nowo utworzonego pakietu.
Odpowiedź: Zamawiający wykreśla poz. 10 z Grupy XXIII (poz. 10 nie podlega wycenie) oraz modyfikuje   §8 SIWZ   
w zakresie wymaganej kwoty wadium dla Grupy XXIII – wadium wynosi 290,00zł.
18.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z grupy XLVII – leki pozycji 2, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
19.Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z grupy XX pozycji 7 i 8 (linie krwi) i utworzenie osobnej grupy co wpłynie na 
konkurencyjność składanych ofert?
Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli.
20.Dotyczy Grupa XXXVIII poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji dłoni/stopy z 
serwetą główną w rozmiarach 150cm x 200cm spełniającego wszystkie pozostałe wymogi SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
21. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania: w Grupie VI l.p. 1.: Trokar jednorazowy, sterylny, rowkowany o średnicy 
11mm i długości roboczej 10 cm wraz z wbudowanym kanałem do gazu oraz bezpiecznym ostrzem z zintegrowanym 
systemem uszczelek, uwzględniającym średnice instrumentów od 4,7 mm do 12,9 mm.Eliminuje konieczność używania 
nakładki redukcyjnej, utrzymuje odme.
Odpowiedź: Zamawiający   dopuszcza.  
22. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania: w Grupie VI l.p. 2.: Trokar jednorazowy, sterylny, rowkowany o średnicy 
5 mm i długości roboczej 10 cm wraz z wbudowanym kanałemdo gazu oraz ostrzem bezpiecznym z zintegrowanym 
systemem uszczelek, względniającym średnice instrumentów od 4,7 mm do 12,9 mm. Eliminuje konieczność używania 
nakładki redukcyjnej, utrzymuje odme.
Odpowiedź: Zamawiający   dopuszcza.  
23. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania: w Grupie VI l.p. 3. Narzędzie laparoskopowe do wyciągania woreczka 
żółciowego, jednorazowe, sterylne, typu ENDOBUG o pojemności 224ml i wymiarach i długości uchwytu 190 mm. 
Średnica 10mm.
Odpowiedź: Zamawiający   dopuszcza.  
24.Dotyczy Grupa XV poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści oznakowanie rękawic lewa, prawa, nie na rękawicach lecz na 
wewnętrznym sterylnym opakowaniu jednostkowym, z którego rękawice są wyjmowane, a więc nie utrudni to weryfikacji 
w chwili zakładania rękawic?



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
25.Dotyczy Grupa XV poz. 4 - Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania rękawic winylowych bezpudrowych czy 
pudrowanych?
Odpowiedź:   Zamawiający   oczekuje zaoferowania rękawic winylowych bezpudrowych.  
26.Dotyczy Grupa XV poz. 6 – Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zaoferowania rękawic ginekologicznych z 
przedłużonym mankietem o długości całkowitej 50cm, jałowych, bezpudrowych wykonanych z lateksu o poziomie protein 
≤ 10μg/g, AQL 1,5 w rozmiarach 6,5; 7,5; oraz 8,5?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
27.Dotyczy Grupa XV poz. 7 -  Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic diagnostycznych z nitrylu o poziomie 
AQL 1,0, czyli o wyższej jakości, bardziej szczelne?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
28.Czy Zamawiający, mając na uwadze ekonomiczne gospodarowanie środkami publicznymi, dopuści składanie ofert na 
poszczególne pozycje asortymentowe w zakresie Grupy IV?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
29.Czy zamawiający dopuści w zakresie grupy XX poz. 1-6 złożenie oferty z igłami do hemodializy sterylizowanymi 
tlenkiem etylenu, spełniającymi wszystkie pozostałe wymogi SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
30.Czy zamawiający dopuści w zakresie grupy XX poz. 7 i 8 złożenie oferty z liniami do hemodializy pakowanymi w 
kompletach (żylna i tętnicza)  spełniającymi wszystkie pozostałe wymogi SIWZ i tym samym dopuści łączną ocenę tych 
pozycji?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza linie żylne i tętnicze pakowane w kompletach lub osobno.
31.Czy zamawiający dopuści w zakresie grupy XLVIII złożenie oferty z najnowszym wyrobem medycznym opartym na 
taurolidynie o stężeniu 2%, posiadającym szerokie spektrum działania, szczegółowo opisanym w załączonych 
materiałach?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
32.Dotyczy Grupa XVI poz. 2 - Czy Zamawiający oczekuje rękawic o AQL=1,0 i pokrytych polimerem?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza  rękawice o   AQL=1,0 i pokryte polimerem.  
33.Dotyczy Grupa XVI poz. 3 - Czy Zamawiający oczekuje rękawic o długości 290mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza  rękawice o długości 290mm.
34.Dotyczy pakietu nr 43 (  XLIII) Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zestaw do drenażu opłucnej (aktywnego i 
grawitacyjnego) z mechaniczną regulacją siły ssania (regulacja za pomocą słupa wody wykluczona) wyposażony w 
wyskalowane pokrętło umieszczone na przedniej ścianie umożliwiające regulację w zakresie od 5-40cmH2O, bezgłośny, 
wyskalowany do objętości 2200ml, posiadający wskaźnik pływakowy umożliwiający wizualizację prawidłowego działania 
drenażu, zastawkę bezpieczeństwa do uwolnienia wysokiego podciśnienia, automatyczny zawór uwalniający dodatnie 
ciśnienie, port bezpośrednio przy drenie łączącym do pobierania próbek drenowanego płynu, o wysokości do 25 cm i 
konstrukcji nie wymagającej mocowania na stojaku w przypadku umieszczenia na podłodze, z uchwytem 
umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie, z możliwością położenia w pozycji horyzontalnej (poziomej) na krótki 
czas nie powodującego wymieszania roztworów wewnątrz komory, zapakowany sterylnie w folię i serwetę, z 
oznaczonym miejscem jej otwarcia, z pojedynczym drenem łączącym bezlateksowym zabezpieczonym przed zagięciem 
metalową sprężyną? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
35.Czy zmawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 3 dni roboczych? 
Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Termin dostawy dla grup I do XLIII wynosi 5 dni    roboczych   
dla grup od XLIV do LI 48 godzin.

Sporządził:
St. inspektor d/s zamówień publicznych
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