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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 § 2 ust. 2 Umowy – czy Zamawiający może określić potencjalne „ewentualne miejsca wykonania zamówienia” o których  
mowa we wskazanym ustępie?
Odpowiedź: Miejsce wykonania zamówienia:   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce   16-100 Sokółka ul.   
Gen. Wł. Sikorskiego 40 oraz zgodnie z ust. 3.
2.Dotyczy § 2 ust. 3 Umowy – czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 48 godzin a ponadto w przypadku 
dostaw na „cito” wprowadzenie postanowienia wskazującego, że jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami 
pracy apteki szpitalnej dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
3.Dotyczy § 3 ust. 2 i § 7 Umowy – czy Zamawiający wyrazi zgodę na określenie minimalnego poziomu realizacji umowy np. na pozio-
mie 80%? 
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.
4.Dotyczy § 5 ust. 5 Umowy – czy Zamawiający wyrazi zgodę na wskazanie, że protokół odbiorczy powinien być sporządzany „przy 
odbiorze” w obecności dostawcy?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
5.Dotyczy § 6 ust. 3 Umowy – czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby w przypadku zmiany stawki podatku VAT uwzględnienie nowej  
stawki (i związana z tym zmiana ceny brutto) następowała automatycznie w dacie określonej przez przepisy wprowadzające zmianę 
stawki podatku VAT bez konieczności podpisywania odrębnego aneksu
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
6.Dotyczy § 6 ust. 4 Umowy – czy Zamawiający wyrazi zgodę na skreślenie wskazanego postanowienia? Zwracamy uwagę, że w  
przypadku cen urzędowych oraz zmiany stawki podatku VAT, o których mowa w § 6 ust. 2 zmiana cen następuje z mocy prawa w 
dacie określonej powszechnie obowiązującymi przepisami.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
7.Dotyczy § 10 ust. 2 Umowy – czy Zamawiający wyrazi zgodę na ograniczenie prawa do odstąpienia od umowy do sytuacji, w której 
przesłanki określone we wskazanym ustępie wystąpią co najmniej 3-krotnie?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
8.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Części nr XLVII poz. 2 leku Omeprazol liof. do przyg. roztw. do wlewu doż. 40mg x  
1  fiol. w  celu  umożliwienia  złożenia  oferty  większej  ilości  wykonawców?  Jeśli  zamawiający  wyrazi  zgodę,  proszę  o  określenie  
wysokości wadium.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
9.Dotyczy Grupy XXI poz.1 – Dializatory: czy Zamawiający dopuści dializatory polisulfanowe, niskoprzepływowe o powierzchni 1,0m2 

spełniające pozostałe warunki?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
10.Dotyczy Grupy XXI poz.5 – Dializatory: czy Zamawiający dopuści dializatory polisulfanowe, niskoprzepływowe o powierzchni 
2,2m2 spełniające pozostałe warunki?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
11.Dotyczy Grupy XXI  – Dializatory: czy Zamawiający dopuści możliwość składania ofert na każdą pozycję osobno?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
12.Dotyczy: Grupa  I,  pozycja  1-4Czy  Zamawiający  oczekuje  strzykawek  trzyczęściowych  o  poj.  2ml,  5ml,  10ml,  20ml,  z: 
przeźroczystym cylinder wykonany z polipropylenu, tłok w kolorze zielonym z polipropylenu, wyraźna, czytelna, nieścieralna skala 
koloru czarnego ułatwiająca dawkowanie, skala dla pojemności 2ml - 0.1ml rozszerzona do 2,5ml, dla 5ml - 0.2ml bez rozszerzenia,  
dla 10ml - 0.5ml bez rozszerzenia, dla 20ml - 1ml bez rozszerzenia, wtykowy łącznik stożkowy o zbieżności 6% (Luer) zgodny z ISO 
594-1położenie  centryczne  (2ml,  5ml  i  10ml)  i  niecentryczne  (20ml),  uszczelnienie  w  postaci  podwójnego  pierścienia  na  korku 
położonym  na  szczycie  tłoka,  minimalna  objętość  zalegająca  (przestrzeń  martwa),  kryza  ograniczająca,  zabezpieczająca  przed 
przypadkowym wysunięciem tłoka, ergonomicznie ukształtowany tłok (wykonany z polipropylenu) pozwala na dokładne i wygodne 
nabieranie leków, tłok posiada czterostronne nacięcie umożliwiające bardzo łatwe jego złamanie po użyciu, co zapobiega ponownemu 
użyciu przez osoby niepowołane, ergonomicznie ukształtowany uchwyt cylindra z elementami antypoślizgowymi, zapewnia wygodę i 
stabilność w trakcie iniekcji, doskonałe dopasowanie i wykończenie tłoka zapewnia idealną szczelność i bezskokowe przesuwanie w 
cylindrze oraz wygodną jednoręczną obsługę?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje -   Strzykawki muszą spełniać następujące warunki: wykonane  z polipropylenu PP korpus,   
polietylenu PE tłok  kontrastujący  umożliwiający dokładną kontrolę wizualną podawanego leku, strzykawki posiadają 
czytelną i niezmywalną skalę, stożek Luer zbieżność 6:100 kompatybilny z igłami J.U. położenie stożka strzykawka 2ml 
centrycznie, strzykawki 5ml,10ml,20ml, nie centrycznie, kryza na korpusie strzykawki, uniemożliwiająca przypadkowe 
wysuniecie tłoka, opakowania jednostkowe typu blister pack, zróżnicowane kolorystycznie, opakowania pośrednie małe 
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pudełka (opak od 50 do100szt) jeden rozmiar w każdym asortymencie, na opakowaniu jednostkowym nr. serii i data 
sterylizacji, okres ważności 3 lata, łatwy i płynny przesuw tłoka, oraz dobra szczelność między tłokiem i korpusem, 
strzykawki są jałowe, apirogenne i nietoksyczne sterylizowane tlenkiem etylenu  (skalowanie powyżej wartości nominalnej 
strzykawki min. 12% dotyczy grupy 1 poz : 1,2,3,4.    
13. Dotyczy: Grupa I, pozycja 6, 8 Czy Zamawiający wydzieli pozycje 6 i 8 z zadania 1 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.
14. Dotyczy: Grupa I, pozycja 11 Czy Zamawiający dopuści strzykawkę Żanetę z pojedynczą skalą, spełniającą pozostałe wymagania 
SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
15.Dotyczy: Grupa II, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści  kaniule z poliuretanu z 3 paskami kontrastującymi w promieniach RTG, w 
rozmiarach:  14G(2,0mm)x45mm;  16G(1,8mm)x45mm;  17G(1,5mm)x45mm;  18G(1,3mm)x45mm;  20G(1,1mm)x32mm; 
22G(0,9mm)x25mm; 24G(0,7mm)x19mm; 26G(0,6mm), spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza    kaniule z poliuretanu z 3 paskami kontrastującymi w promieniach RTG rozmiary   
zgodnie z SIWZ.
16.Dotyczy: Grupa III, pozycja 2 Czy Zamawiający wydzieli pozycje 2 z zadania 3 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.Dotyczy:  Grupa  III,  pozycja  4-8  Czy  Zamawiający  dopuści  igły  do  znieczuleń  z  bezbarwnym  przeźroczystym  uchwytem  bez 
pryzmatu zmieniającego barwę podczas wypływu płynu mózgowo-rdzeniowego i mandrynem zamykającym światło igły zakończony 
kolorowymi końcówkami zgodnie z międzynarodowym kodem kolorów?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
18.Dotyczy: Grupa III, pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści igły do znieczuleń z ostrzem Quinckego?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
19.Dotyczy: Grupa III, pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści igły do znieczuleń o dł. 127mm?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
20.Dotyczy: Grupa III, pozycja 8 Czy Zamawiający dopuści igły do znieczuleń o dł. 151mm?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
21.Dotyczy:  Grupa  III,  pozycja  11  Czy  Zamawiający  dopuści  zestaw  do  znieczulenia  złożonego  podpajęczynówkowego 
zewnątrzoponowego  zawierający:  Igła  typu  Tuohy  wykonana  ze  stali  nierdzewnej   o  maksymalnej  twardości  i  wytrzymałości, 
oznaczona skalą centymetrową, rozmiary 16G, 18G Płaski  filtr  epiduralny ze strzałką pokazującą kierunek przepływu,  oporny na 
ciśnienie 8 bar Strzykawka niskooporowa z mechanizmem sprężynowym Cewnik epiduralny nieprzepuszczalny dla promieni RTG, 3 
otwory boczne oddalone o 20mm od końcówki cewnika, posiada skalę centymetrową Stabilizator cewnika epiduralnego Stabilizator 
filtra epiduralnego, hipoalergiczny Łącznik do cewnika Strzykawka LOR.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
22.Dotyczy:  Grupa III, pozycja 12 Czy Zamawiający dopuści zestaw do punkcji  jamy opłucnej składający się z:  worek do zbiórki 
odprowadzanych płynów 2000 ml z zastawką przeciwzwrotną,  która zapobiega cofaniu się zaaspirowanych płynów z powrotem do 
pacjenta, oraz zaworem spustowym. Dreny łączące: pomiędzy workiem a kranikiem trójdrożnym (4.8x6.8-85 cm dł.) oraz  pomiędzy 
kranikiem i  igłą (4.8x6.8-40 cm dł.)  Szczelny kranik trójdrożny  z nadrukowanymi wskaźnikami określającymi  kierunek przepływu 
płynów  aspirowanych  i  odprowadzanych  do  worka  do  drenażu.;  Strzykawka  do  aspiracji  60  ml  z  możliwością  połączenia  do 
trójdrożnego kraniku. Zestaw do aspiracji jest dostępny w 2 wersjach i rozmiarach, co pozwala na rozszerzenie wachlarza zastosowań, 
trio igieł 55 mm (14G, 16G i 19G), trio igieł 80 mm (14G, 16G i 19G) lub zestaw zawierający: worek do zbiórki odprowadzanych płynów  
2000 ml z zastawką przeciwzwrotną,  która zapobiega cofaniu się zaaspirowanych płynów z powrotem do pacjenta, oraz zaworem 
spustowym, Dreny łączące: pomiędzy workiem a kranikiem trójdrożnym (4.8x6.8-85 cm dł.) oraz  pomiędzy kranikiem i igłą (4.8x6.8-40 
cm  dł.)  Szczelny  kranik  trójdrożny   z  nadrukowanymi  wskaźnikami  określającymi  kierunek  przepływu  płynów  aspirowanych  i 
odprowadzanych do worka do drenażu.; Igła Veress 15G (100 mm długości),  z automatycznie cofającą się końcówką; Strzykawka do 
aspiracji 60 ml z możliwości połączenia do trójdrożnego kraniku.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
23.Dotyczy:  Grupa  VIII,  pozycja  5  Czy  Zamawiający  dopuści  dren  Thorax  z  trokarem  o  dł.  max  42cm,  spełniający  pozostałe 
wymagania SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
24.Dotyczy: Grupa VIII, pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści dren brzuszny z centralnym otworem i trzema bocznymi lub centralnym 
otworem i siedmioma bocznymi, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dren brzuszny z   otworem centralnym i siedmioma otworami bocznymi.  
25.Dotyczy: Grupa IX, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści prowadnicę do rurek intubacyjnych w rozmiarze 6Fr/Ch; 10Fr/Ch; 14Fr 
odpowiednio dla rurek o rozmiarze I.D. (mm) <3,5mm; 4-5mm; >5,5mm, spełniającą pozostałe wymagania SWIZ?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
26.Dotyczy: Grupa IX, pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści rurkę ustno gardłową nr 2 /70mm/, nr 3 /80mm/, nr 5 /100mm/ , nr 6 /
110mm/ , spełniającą pozostałe wymagania SWIZ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
27.Dotyczy: Grupa IX, pozycja 8 Czy Zamawiający dopuści filtr z wymiennikiem ciepła i wilgoci posiada cechy tzw. sztucznego nosa, 
który  chroni  pacjentów  przed  zakażeniami  bakteryjnymi  i  wirusowymi.  Posiada  filtr  hydrofobowy,  który  działa  mechanicznie  i 
elektrostatycznie. Skutecznie ogrzewa i nawilża wdychane powietrze poprzez wymiennik ciepła i wilgoci. Z polecenia lekarza, może 
również zastępować aktywny nawilżacz. Filtracja bakterii i wirusów 99,99%, skuteczność nawilżania 33mg H2O/l?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
28.Dotyczy:  Grupa XI,  pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści  kieliszki  do leków j.u.  w opakowaniu a’80szt.z przeliczeniem ilości  z  
zaokrągleniem do pełnych opakowań, spełniającą pozostałe wymagania SWIZ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ,   z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.  
29.Dotyczy:  Grupa  XI,  pozycja  5  Czy  Zamawiający  dopuści  szpatułki  drewniane  laryngologiczne  w  opakowaniu  a’100szt.  z 
przeliczeniem ilości z zaokrągleniem do pełnych opakowań, spełniającą pozostałe wymagania SWIZ?
Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza.  



30.Dotyczy: Grupa XI, pozycja 17 Czy Zamawiający dopuści ostrza wymienne z wygrawerowanym na ostrzu tylko numerem ostrza, 
spełniające pozostałe wymagania SWIZ?
Odpowiedź: Zamawiający    nie dopuszcza.  
31.Dotyczy:  Grupa  XI,  pozycja  22  Czy  Zamawiający  dopuści  worki  foliowe  na  zwłoki  zamykane  na  suwak  bez  uchwytów  do 
przenoszenia, spełniającą pozostałe wymagania SWIZ?
Odpowiedź: Zamawiający   nie dopuszcza.  
32.Dotyczy: Grupa XI, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy indywidualnie pakowany w woreczki foliowe w opakowaniu 
a’100szt, spełniającą pozostałe wymagania SWIZ?
Odpowiedź:    Zamawiający dopuszcza  
33.Dotyczy: Grupa XI, pozycja 25 Czy Zamawiający dopuści fartuch dla odwiedzających o gramaturze 25g/m2, spełniający pozostałe 
wymagania SWIZ?
Odpowiedź: Zamawiający   dopuszcza.  
34.Dotyczy: Grupa XI, pozycja 29 Czy Zamawiający dopuści czepek męski z tasiemką przeciwpotną na troki, spełniający pozostałe 
wymagania SWIZ?
Odpowiedź: Zamawiający   nie dopuszcza.  
35.Dotyczy: Grupa XI, pozycja 31 Czy Zamawiający dopuści pokrycie higieniczne na fotel ginekologiczny o szer. 40cm i perforacji co 
30 cm, spełniający pozostałe wymagania SWIZ?
Odpowiedź: Zamawiający   nie dopuszcza.  
36.Dotyczy: Grupa XII, pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści worek sterylny  o wysokiej dokładności pomiaru od 25ml, co 50ml do 
200ml i co 100ml do 2000ml?
Odpowiedź: Zamawiający   dopuszcza.  
37.Dotyczy: Grupa XII, pozycja 8 Czy Zamawiający dopuści worek z drenem jednoświatłowym?
Odpowiedź: Zamawiający   nie dopuszcza.  
38.Dotyczy: Grupa XII, pozycja 11 Czy Zamawiający wydzieli pozycje 11 z zadania 12 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.
39.Dotyczy: Grupa XIII, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści cewnik do karmienia tylko o dł. 400mm?
Odpowiedź: Zamawiający   nie dopuszcza.  
40.Dotyczy: Grupa XIII, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania z dwoma otworami naprzemianległymi?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
41.Dotyczy:  Grupa  XIII,  pozycja  5-6  Czy  Zamawiający  dopuści  maski  do  podawania  tlenu  z  drenem  w  kolorze  jasno  zielonym 
przeźroczystym (zarówno maska jak i dren), spełniające pozostałe wymagania SWIZ?
Odpowiedź: Zamawiający   nie dopuszcza.  
42.Dotyczy:  Grupa XIV, pozycja 8 Czy Zamawiający wydzieli  pozycje 8 z zadania 12 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.
43.Dotyczy: Grupa XIV, pozycja 20 Czy Zamawiający dopuści elektrodę do badań na podkładzie z włókniny w rozm. 38mmx 20mm, 
spełniającą pozostałe wymagania SWIZ?
Odpowiedź: Zamawiający   nie dopuszcza  elektrod na podkładzie z włókniny.  
44.Dotyczy:  Grupa XIV,  pozycja 21 Czy Zamawiający dopuści  elektrodę w rozm. 35mm x 50mm lub ø43,  spełniającą pozostałe 
wymagania SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
45.Dotyczy: Grupa XV, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści rękawice lateksowe pudrowane skrobią kukurydzianą o zawartości protein 
do 150μg/g , spełniające pozostałe wymagania SWIZ?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
46.Dotyczy:  Grupa XV, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści  rękawice chirurgiczne lateksowe pudrowane mączką kukurydzianą o 
długości listków do otwierania na bokach 1,5cm a na środku 1cm , spełniające pozostałe wymagania SWIZ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
47.Dotyczy: Grupa XV, pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści rękawice ginekologiczne o przedłużonym mankiecie długość całkowita 
455mm w rozm. S (6½), M (7½), L ( 8½), XL (9), spełniające pozostałe wymagania SWIZ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
48.Dotyczy: Grupa XV, pozycja 8 Czy Zamawiający dopuści rękawice foliowe w rozmiarze M i L, spełniające pozostałe wymagania  
SWIZ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
49.Dotyczy: Grupa XVI, pozycja 1-3 Czy Zamawiający dopuści rękawice z mankietem rolowanym, spełniające pozostałe wymagania  
SWIZ?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
50.Dotyczy: Grupa XXV Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby filmy i odczynniki nie pochodziły od tego samego producenta?
Odpowiedź: Zamawiający nie odstąpi.
51.Dotyczy: Grupa XXV Czy Zamawiający dopuści filmy oznaczone na filmie nazwa producenta, a na opakowaniu zbiorczym: typ  
filmu, numer emulsji, data ważności ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
52.Dotyczy: Grupa XXVI, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści zestaw do wysokociśniowego drenażu ran pooperacyjnych z butelką 
cylindryczną o pojemności 200ml, spełniający pozostałe wymagania SWIZ?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
53.Dotyczy:  Grupa  XXVI,  pozycja  2  Czy  Zamawiający  dopuści  butelkę  cylindryczną  o  pojemności  200ml,  spełniający pozostałe 
wymagania SWIZ?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
54.Dotyczy: Grupa XXVI, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści zestaw do wysokociśniowego drenażu ran pooperacyjnych z butelką 
cylindryczną o pojemności 400ml, spełniający pozostałe wymagania SWIZ?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
55.Dotyczy:  Grupa  XXVI,  pozycja  4  Czy  Zamawiający  dopuści  butelkę  cylindryczną  o  pojemności  400ml,  spełniający pozostałe 



wymagania SWIZ?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
56.Dotyczy:  Grupa  XL,  pozycja  1  Czy  Zamawiający  dopuści  serwetę  medyczną  o  wym.  45cm  x  46cm  i  gramaturze  56g/m2, 
spełniającą pozostałe wymagania SWIZ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
57.Dotyczy:  Grupa XL, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści  pokrycie  higieniczne na kozetkę o szer.  40cm i  perforacji  co 30cm, 
spełniające pozostałe wymagania SWIZ?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
58.Dotyczy: Grupa XL, pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści  zestaw serwet do cięcia cesarskiego zawierający: 1 x Serweta na 
stoliki o wym. 150 x 190cm Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach 
bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne ownięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 
cm H20, wytrzymałaość na rozrywanie na sucho 108 kPa. 1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm Serweta w 
kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana telskopowo, z zaznaczeniem kierunku 
rozwijania serwety  1x serweta o wym. 200 x 320cm Serweta z włókniny, z folią operacyjną, otwór z folią o wym. 25 x 30cm , z torbą 
na płyny o wym. 75x85cm, wysokość ścianki torby 20 cm., usztywnienie do formowania torby w górnej części każdej ścianki, z 2 
portami do odsysania treści umieszczonymi po obu stronach dolnej części worka, budowa końcówek portów umożliwia dopasowanie 
do nich drenów o różnej średnicy. 1x chłonny ręcznik dla noworodka o wym. 75 x 80cm  1x taśma przylepna o wym. 10 x 50cm 
4x ręczniki do rąk o wym. 30x30 cm Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do 
wklejenia w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - opakowanie typu TYVEC. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
59.Dotyczy: Grupa XLI, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści jałową serwetę nieprzylepną z otworem ø 7 lub 6 cm x 8cm, spełniającą  
pozostałe wymagania SWIZ?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
60.Dotyczy:  Grupa XLI,  pozycja  3  Czy Zamawiający dopuści  serwetę  na  stolik  instrumentariuszki  150 cm x 200cm,  spełniającą 
pozostałe wymagania SWIZ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
61.Dotyczy:  Grupa  XLI,  pozycja  4  Czy Zamawiający dopuści  jałową  serwetę  samoprzylepną  z  otworem ø 7  lub  6  cm x  8cm i 
powierzchni 75cm x 90cm, spełniającą pozostałe wymagania SWIZ?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
62.Dotyczy: Grupa XLI, pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści jałową serwetę nieprzylepną o powierzchni 50cm x 70cm, spełniającą 
pozostałe wymagania SWIZ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
63.Dotyczy: Grupa XLI, pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści jałową serwetę nieprzylepną o powierzchni 80cm x 90cm, spełniającą 
pozostałe wymagania SWIZ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
64.Dotyczy: Grupa L, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści sterylną folię chirurgiczną z poliuretanu o wymiarach całkowitych 50cm x 
40cm oraz części przylepnej 40cm x 46cm, spełniającą pozostałe wymagania SWIZ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
65.Dotyczy:Grupa IX - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z grupy IX pozycji 6, 7, 8 i utworzy samodzielną grupę IXa 
obejmująca  wyłącznie  wyżej  wymienione  pozycje?  Wydzielenie  w  osobną  grupę  wyżej  wspomnianych  pozycji  zapewni 
Zamawiającemu możliwość wyboru najkorzystniejszej na Polskim rynku oferty.
Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli.
66.Dotyczy: Grupa IX - Czy Zamawiający w pozycjach 6, 7 i 8 dopuści pakowane pojedynczo produkty mikrobiologicznie czyste dzięki 
zastosowaniu specjalnych procedur „Manufacturer clean”? Oferowane rozwiązanie jest porównywalne z wymaganym dostarczeniem 
sterylnych filtrów ponieważ już po otwarciu opakowania na oddziale IT bądź na bloku operacyjnym filtry tracą sterylność i pozostają  
jedynie mikrobiologicznie czyste.
Odpowiedź: Zamawiający   nie dopuszcza.  
67.Dotyczy projektu umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu 2 sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał 
zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. Netto”  
Prośbę motywujemy to  tym,  że  dla  zamówień  poniżej  150  zł.  koszty  transportu  na które składają  się  m.in.:  koszty  opakowania 
transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są 
wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.
Odpowiedź: Zamawiający nie dokona takiego zapisu.
68.Dotyczy pakiet nr XXIII Poz. 7 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pojemniki o poj. użytkowej 120 ml i całk 140ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
69.Dotyczy pakiet nr XXIII Poz. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników niejałowych pakowanych w karton w 
którym są dwa worki pojemników po 250 szt?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
70.Dotyczy pakiet nr XXIII Poz. 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu?

Odpowiedź: Zamawiający wykreślił w/w pozycję pismem z dnia 30.08.2011r pyt. nr.17.
71.Dotyczy pakiet nr XXIII Poz. 14 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników o pojemności 30 ml lub 100 ml?

Odpowiedź: Zamawiający   dopuszcza    pojemnik o pojemności 30 ml.  
72.Dotyczy pakiet nr XXIII Poz. 15 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników z HDPE?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
73.Dotyczy pakiet nr XXIII Poz. 23 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sterylnych probówek typu Falcon pakowanych po 100 szt?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
74.Dotyczy pakiet  nr  XXIII  Poz.  25  Ze  względu na niewielką  ilość  Wykonawców posiadających  ezy o  poj.  5ul  w celu  złożenia 
konkurencyjnej oferty zwracamy się z prośba o wydzielenie tej pozycji do oddzielnego pakietu. Jeśli nie to czy Zamawiający dopuści 



zaoferowanie ez o objętości 10 ul?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
75.Dotyczy pakiet nr XXIII Poz. 26  Czy Zamawiający miał na myśli 175 µl?

Odpowiedź: Tak Zamawiający w Grupie XXIII Poz. 26  miał na myśli 175 µl.
76.Pakiet 1  Poz. 1,2,3,4 prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki Luer J.U. dwuczęściowej firmy Becton Dickinson ze 
skalą odpowiadającą pojemności nominalnej strzykawki. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
77.Pakiet 1 Poz. 6, 8 prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w tych pozycjach: strzykawka 50 ml. do podawania leków w pompie 
strzykawkowej,  igła biorczą z zintegrowanym filtrem cząsteczkowym 5µm, z tępym ostrzem 18Gx1,5”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
78.Pakiet 1  Poz. 14. czy w tej pozycji zamawiający ma na myśli igłę do pobierania leków z tępym ostrzem, ściętą pod kątem 40˚ 
zapobiegającą zatykaniu światła igły i zakłuciu, z filtrem 5 µm do aktywnej filtracji drobin szkła, metalu, gumy, i innych zanieczyszczeń?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
79.Pakiet 7 Poz. 1 prosimy  Zamawiającego o dopuszczenie systemu zamkniętego do odsysania przeznaczonego do stosowania do 
72 h. Czy cewnik w systemie zamkniętym – tak jak obecnie stosowany ma posiadać: uniwersalny adapter do dróg oddechowych do  
połączenia obwodu oddechowego z rurką intubacyjną lub tracheotomijną , pozwalający bez rozłączania obwodu oddechowego na 
odsysanie w systemie zamkniętym , otwartym, wykonanie procedury bronchoskopii , mini-Bal, podania leku , rozgałęziony pod kątem 
45˚ , podwójnie obrotowy, z portem do przepłukiwania, z samouszczelniającą się dwudzielną zastawką, z możliwością stosowania do 7 
dni?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
80.Pakiet 7 Poz. 3 czy system zamknięty dostępu naczyniowego-tak jak obecnie stosowany, ma posiadać bezbarwną silikonową 
membranę  osadzoną  na  przeźroczystym  konektorze,  co  umożliwia  całkowitą  widoczność  wnętrza  i  zapewnia  skuteczne 
przepłukiwanie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
81.Pakiet 7 Poz. 8 czy nie zaszła oczywista omyłka i zestaw do toalety jamy ustnej ma składać się z: 2 szczoteczki do zębów z 
odsysaniem i gąbką na górnej powierzchni pokrytą dwuwęglanem sodu, 4 gąbki z odsysaniem i zagiętą końcówką pokrytą 
dwuwęglanem sodu, 2 jednorazowe opakowania bezalkoholowego płynu do płukania jamy ustnej z 0,05% roztworem chlorku 
cetylopirydyny, 4 jednorazowe opakowania bezalkoholowego płynu do płukania jamy ustnej z 1,5% roztworem nadtlenku wodoru, 6 
gąbek- aplikatorów oraz 6 jednorazowych opakowań preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
82.Pakiet 9 Poz. 2, 3 czy rurki intubacyjne (intubacyjne zbrojone, intubacyjne do mikrochirurgii krtani) mają posiadać oznaczenie 
głębokości w postaci grubego (szerokiego) ringu wokół całego obwodu rurki, umożliwiającego podwoją wizualizację głębokości 
położenia rurki względem strun głosowych?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
83.Pakiet 9 Poz. 6 czy filtr bakteryjno-wirusowy ma posiadać przestrzeń martwą max. 35ml?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
84.Pakiet 9 Poz. 7 czy port do odsysania ma być samo domykający?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
85.Pakiet 9 Poz. 8 czy filtry oddechowe mają mieć podane na obwodzie filtra wartości minimalne i maksymalne objętości oddechowej 
Vt?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
86.Pakiet 9 Poz. 9 czy opaska do mocowania rurki tracheotomijnej ma być wykonana z miękkiej gąbki zapinanej na rzepy?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
87.Pakiet 9 Poz. 11 czy rurka tracheostomijna wchodząca z uchwytem o regulowanym położeniu ma posiadać płynny nieskokowy 
przesuw ramki zapewniający bezpieczne ufiksowanie rurki oraz dopasowanie w zależności od anatomicznych warunków pacjenta?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
88.Pakiet 12 Poz. 8 czy zestaw do godzinowej zbiórki moczu ma uniemożliwiać cofanie się zgromadzonego moczu w worku, komorze 
i drenie łączącym do cewnika Foley w kierunku pacjenta, tak jak dotychczas stosowane na terenie Państwa placówki?
Odpowiedź: TAK.
89.Pakiet 32 czy woda do nawilżania ma być stosowana do 30dni u różnych pacjentów – krzyżowo, bez ryzyka wystąpienia zakażenia, 
co znacznie zmniejsza koszty użytkowania oraz czy ma być potwierdzone badaniami klinicznymi załączonymi do oferty?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
90.Dot.  Pakietu  nr  XVIII,  poz.  8: Czy Zamawiający  zmieni  zapis  dotyczący  zgrzewarki  na  następujący?  „Zgrzewarka  zostanie 
przekazana w użytkowanie na czas trwania umowy przetargowej, natomiast koszt zgrzewarki zostanie rozliczony w cenie sprzedaży 
opakowań do sterylizacji „
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
91.Dot. Pakietu nr XL, poz. 1: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety o rozmiarze 40-45 x 40-45cm? Pozostałe parametry 
bez zmian? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
92.Dot. Pakietu nr XL, poz. 5: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu o składzie:

serweta T z workiem, folią chirurgiczną 1 325x250 KWADRAT 35x35

podkład chłonny z pulpy celulozowej typu Seni Soft Basic 1 90x60



serweta na stół instrum. 1 190x150

serweta na stolik Mayo 1 145x80

serwetki do rąk 4 40x20
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
93.Dot. Pakietu nr XL, poz. 8: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu o składzie:

- Kompresy gazowe 13N 8W 7,5X7,5cm A’20szt.

- Uchwyt do igły A’1szt.

- Pęseta  A’1szt. 

- Nożyczki A’1szt. 

- Serweta 80X90CM O 10cm A’1szt. 

- Serweta 75X90CM A’1szt. służąca jako owinięcie

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
94.Dot. Pakietu nr XL, poz. 9: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu o składzie:

- Kompresy gazowe 13N 8W 10X10cm A’10szt.

- Pęseta A’1szt.

- Serweta 90X80cm A’1szt.

- Serweta 90X80cm, służąca jako owinięcie A’1szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
95.Dot. Pakietu nr XL, poz. 12: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartucha operacyjnego wykonanego z włókniny o gramaturze 

35g/m2.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
96.Dot. Pakietu nr XL, poz. 13: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartucha operacyjnego wykonanego w części tylnej z włókniny 

o gramaturze 35g/m2 oraz w przedniej i na rękawach z włókniny o gramaturze 43g/m2?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
97.Dot. Pakietu nr XL, poz. 12, 13: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu szwów wykonanych metodą ultradźwiękową?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wykonanie szwów inną metodą.
98.Dotyczy grupy IX poz. 1-2 zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania rurek intubacyjnych z łącznikiem 
niebieskim typu ISO spełniających resztę postawionych wymagań w SIWZ
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
99. Dotyczy grupy IX poz. 3 zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania rurek intubacyjnych zbrojonych z 
łącznikiem niebieskim typu ISO spełniających resztę postawionych wymagań w SIWZ
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
100.Dotyczy grupy IX poz. 4 zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania prowadnic zagiętych w rozm. Od 1,9 do 5 
mm które pasują do rurek od 2 do 10 spełniające resztę postawionych wymagań w SIWZ
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
101.Dotyczy grupy IX poz. 6-9 zwracamy się do Zamawiającego o wyłączenie powyższych pozycji do oddzielnego pakietu co pozwoli 
na złożenie oferty szerszemu gronu oferentów co wpłynie na konkurencyjność ofert
Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli.
102Dotyczy grupy XII poz. 8, 9,11 zwracamy się do Zamawiającego o wyłączenie powyższych pozycji do oddzielnego pakietu co 
pozwoli na złożenie oferty szerszemu gronu oferentów co wpłynie na konkurencyjność ofert
Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli.
103.Dotyczy grupy XIII poz. 5 i 6 zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania cewnika do podawania tlenu przez 
nos z przezierną maską w kolorze zielonym spełniającym resztę postawionych wymagań w SIWZ
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
104. Dotyczy pakietu nr XIII poz. 7 i 8 zwracamy się do Zamawiającego o wyłączenie powyższych pozycji do oddzielnego pakietu co 
pozwoli na złożenie oferty szerszemu gronu oferentów co wpłynie na konkurencyjność ofert
Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli.
105.Dotyczy grupy XI poz. 21 zwracamy się do Zamawiającego o wyłączenie powyższych pozycji do oddzielnego pakietu co pozwoli na 
złożenie oferty szerszemu gronu oferentów co wpłynie na konkurencyjność ofert.
Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli.
106. Dotyczy grupy XIV Czy papier z pozycji 16 ma być gładki, czy z nadrukiem?
Odpowiedź: Z nadrukiem.
107.Dotyczy grupy XIV Prosimy o wyjaśnienie jakiej czułości ma być papier z pozycji 17 (HD, SE)?
Odpowiedź: Czułość HD
108.Dotyczy grupy XIV Prosimy o dopuszczenie zaoferowania w pozycji 20 elektrod owalnych o wymiarach 42 mm x 36 mm, 
albo elektrod okrągłych o średnicy 30 mm.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
109. Dotyczy grupy XV Prosimy o  wydzielenie  pozycji  5  i  6  z  grupy XV.  Pozycje  te  zawierają  rękawice  niestandardowe 
(neoprenowe, ginekologiczne). Proponowane rozwiązanie zwiększy niewątpliwie konkurencyjność postępowania.
Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli.
110. Dotyczy grupy XV Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie w pozycji 3 przez „grubsze ścianki”? Czy Zamawiający 
dopuszcza zaoferowanie rękawic o następujących grubościach: na palcu 0,13-0,14 mm, na dłoni 0,10-0,11 mm, na rękawie 
0,08 mm? Jeśli nie, prosimy o wyłącznie tej pozycji z pakietu.



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
111.Dotyczy grupy XV Prosimy o dopuszczenie zaoferowania w pozycji 8 rękawic foliowych w dwóch rozmiarach M i L.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
112.Dotyczy  wymaganych  dokumentów  przedmiotowych prosimy  o  dopuszczenie  przedłożenia  dokumentu  dystrybutora/ 
importera w miejsce dokumentu  producenta (katalog,  prospekt,  ulotka).  Importujemy rękawice medyczne bezpośrednio od 
producenta.  Jesteśmy dystrybutorem papierów rejestracyjnych do urządzeń medycznych, które kupujemy bezpośrednio od 
włoskiego producenta.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
113.Dotyczy  umowy prosimy  o  rozważnie  dopuszczenia  proporcjonalnej zmiany  cen  obowiązujących  strony  umowy  w 
przypadku: 1) istotnej zmiany kursów walut, np. o min. 10% w stosunku do kursu z dnia upływu terminu składania ofert – wg 
tabeli  NBP,  2)  zmiany  stawek  celnych  –  dotyczy  towarów  importowanych,  3)  udokumentowanej  (np.  cennik,  faktura,  
oświadczenie producenta) i udokumentowanej (np. wzrost cen materiałów niezbędnych do produkcji) zmiany cen producenta.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
114. czy zamawiający miał na myśli ,,Glikol metoksypolietylenowy erytropoetyny beta w apułkostrzykawkach do podawania 
dożylnego i podskórnego do wyboru w odpowiednich dawkach w zależności od potrzeb szpitala x 1 µg''
Odpowiedź: Tak - modyfikacja SIWZ z dnia 23.08.2011r.   www.szpitalsokolka.pl  
115.Czy Zamawiający w pakiecie XLVIII dopuści zaoferowanie Cytrynianiu trój sodowego 46,7% rotw. a'5ml x 20amp. z 
odpowiednim przeliczeniem opakowań.
Odpowiedź:    Zamawiający dopuszcza.  

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

Zatwierdził:
                Dyrektor SPZOZ w Sokółce

                         Jerzy Kułakowski
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