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WSZYSCY    UCZESTNICY   POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej równowartości 130000 
euro  na  dostawę   materiałów  medycznych  jednorazowego  użytku  oraz  szwów  wg  asortymentów  i  ilości 
wyszczególnionych w dodatku nr 2 do SIWZ.

       Znak sprawy: SPZOZ 3JU / 2012   Nr ogłoszenia – 511478   z dnia 14.12.2012r             

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

1. Dotyczy  Czy Zamawiający w Grupie IB w pozycjach 1-3 umożliwi zaoferowanie rurek nie silikonowanych ale 
wykonanych z specjalnej mieszaniny materiałów , która w wyniku kontaktu z ciałem Pacjenta nabiera poślizgu i  
ułatwia intubację nie wymagając stosowania dodatkowych środków lubryfikujących?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza.
2. Czy Zamawiający w Grupie IB w pozycji 3 zgodzi się na zaoferowanie rurek w rozmiarach od 3.0 do 9.5?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.
3. Dotyczy  Czy  Zamawiający w Grupie  IB  w pozycji  4  zgodzi  się  na  zaoferowanie  rurek  ustno  gardłowych  o 

dostępnych długościach 6,7,8,9,10,11,12 cm?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza.
4. Dotyczy Czy Zamawiający w Grupie IB w pozycji 6 dopuści filtr do rurek tarcheostomijnych tzw. „ sztuczny nos” 

jednoelementowy z otworem do odsysania z możliwością zamknięcia i dodatkowym portem tlenowym, cechujący 
się bardzo małą masą własną poniżej 9g, sterylny?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza.
5. Dotyczy Czy Zamawiający w Grupie IB w pozycji 7 dopuści filtr mechaniczny z wydzielonym wymiennikiem ciepła 

i wilgoci, o skuteczności nawilżania 32mg H2O/L i skuteczności filtracji względem NaCL ≥ 99,992% (najlepszej  
na rynku – ta metoda oceny skuteczności filtracji  najdokładniej oddaje skuteczność działania filtra względem 
najbardziej penetrujących cząsteczek bakterii i wirusów)?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza.
6. Dotyczy Grupa IIB, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści cewnik pakowany podwójnie?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza.
7. Dotyczy Grupa IIB, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści cewnik pakowany podwójnie? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza.
8. Dotyczy Grupa IIB, pozycja 8 Czy Zamawiający dopuści worek do godzinowej zbiórki moczy z igłowym portem i  

jednoświatłowym drenem?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza.
9. Dotyczy Grupa IIB, pozycja 9 Czy Zamawiający dopuści worek do dobowej zbiórki moczu z igłowym portem?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza.
10. Dotyczy Grupa IIB, pozycja 11 Czy Zamawiający wydzieli  pozycje 11 z zadania IIB i  utworzy z niej odrębne 

zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi  również złożenie ofert większej 
liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wydzieli.
11. Dotyczy Grupa VIIIB, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści zestaw w składzie: 
1 x Serweta na stolik 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
2 x Nogawica   o wym. 70x120cm 
Nogawica wykonana z włókniny,   z podwójnie wywiniętm brzegiem  
1 x Serweta operacyjna   o wym. 170 x 180cm 
Serweta z przylepcem wykonana z włókniny 
1 x Serweta operacyjna o wym. 75 x 100cm 
Serweta 2- warstwowa  samoprzylepna z otworem 6 x 14cm na narządy płciowe.  Gramatura serwety 56 g/m 2,  
odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałaość na rozrywanie na sucho 108 kPa.       
1 x Taśma przylepna 10 x 50cm 
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.
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ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza.
12. Dotyczy Grupa VIIIB, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści zestaw w składzie: 
1 x Serweta na stolik 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
1 x Serweta do histerektomii o wym. 170 x 200                                                                   
Serweta 3-warstwowa, z folią chirurgiczną, otwór o wym. 30x30cm                                                 
1x Serweta genitalna o wym. 75 x 100 cm                                                                         
Serweta 2- warstwowa  samoprzylepna z otworem 6 x 14cm na narządy płciowe.  Gramatura serwety 56 g/m 2,  
odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałaość na rozrywanie na sucho 108 kPa.     
2 x Nogawica   o wym. 70x120cm                                                                                  
Nogawica wykonana z włókniny, z podwójnie wywiniętm brzegiem  
1 x Serweta samoprzylepna 2-warstwowa 75 x 90cm
1 x Torebka do zbiórki płynów  o wym. 80x50cm                                                                   
Torebka w kształcie stożka posiada filtr w dolnej wewnętrznej części, usztywnienie /wzmocninie/kształtka metalowa/  
w górnym brzegu, port  do odsysania treści umieszczony w dolnej części torebki ,budowa końcówki portu umożliwia 
dopasowanie  drenów o różnej średnicy
1 x Przylepiec Velcro o wym. 2 x 22cm           
1x taśma przylepna o wym. 10 x 50cm          
4x ręcznik do rąk o wym. 30 x30 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.
13. Dotyczy Grupa VIIIB, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści zestaw w składzie: 
1 x Serweta   na stolik instrumentariuszki  o wym. 150 x 190cm                                                  
Serwta 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 wzmoniona o wym. 80 x 140cm                                                          
Serweta  w  kształcie  worka,  wykonana  z  nieprzemakalnego  laminatu  z  wzmocnieniem  włókniną,  składana 
telskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety
1 x Serweta o wym. 170x180cm                                                                                    
Serweta samoprzylepna, dolna z łatą chłonna o wym. 50x80cm i  pojedynczym organizerem na przewody ,wykonana 
w polu niekrytycznym z włókniny , z łatą chłonną/wzmocnieniem w polu krytycznym o wym. 50x80cm . Łata chłonna 
wykonana z włókniny i  laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym  161 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 
496 cm H20, wytrzymałaość na rozrywanie na mokro 187 kPa.
1 x Serweta   o wym. 170 x 240cm                                                                               
 Serweta samoprzylepna, górna, wykonana w polu niekrytycznym z włókniny z łatą chłonną/wzmocnieniem w polu 
krytycznym  o  wym.  30x80cm  i  pojedynczym  organizerem  na  przewody.  Łata  chłonna  wykonana  z  włókniny  i 
laminatu.  Gramatura  serwety  w  polu  krytycznym   161  g/m  2,  odporność  na  przenikanie  cieczy  496  cm  H20,  
wytrzymałaość na rozrywanie na mokro 187 kPa.
2 x Serweta samoprzylepna 2-warstwowa o wym. 70 x 90cm                                                          
Serweta  2 warstwowa, samoprzylepna. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, 
wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.  
1 x Taśma przylepna o wym. 10 x 50cm
4 x Ręcznik do rąk o wym. 30x30cm                                                                               
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 dopuszcza.
14. Dotyczy Grupa VIIIB, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści zestaw w składzie: 
1 x Serweta   na stolik instrumentariuszki  o wym. 150 x 190cm                                                  
Seweta 2 warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, 
serweta stanowi  drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie  
cieczy 188 cm H20, wytrzymałość 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                              
1 x Serweta laparoskopowa o wym. 200 x 260cm                                                                   
Serweta z włókniny, z przylepnym otworem, otwór o wym. 30 x 30cm, serweta w kształcie litery T
2 x Nogawica 70 x 120cm                                                                                         
Wykonana z włókniny z podwójnie wywiniętym brzegiem  
1 x Taśma przylepna  o wym. 10 x 50cm
1 x Pokrowiec na przewody o wym. 14 x 250cm                                                                     
Pokrowiec z przeźroczystego polietylenu , składany teleskopowo, z przylepcem



4 x Ręcznik 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.
15. Grupa I B poz. 1,2 Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną posiadającą biały nie przezroczysty łącznik ISO 
szczególnie, że Państwa placówka stosuje rurki intubacyjne z białym nie przezroczystym łącznikiem od 4 lat nigdy 
nie zgłaszając żadnych uwag. Przezroczystość łącznika nie ma żadnego klinicznego uzasadnienia co potwierdzają 
Państwa pracownicy z oddziału OIT i Anestezjologii.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.
16. Grupa II B poz. 11 Prosimy u wyjaśnienie czy worek z możliwością utrzymania do 6 tygodni – ma posiadać 
bezigłowy port do pobierania próbek moczu, tak jak obecnie stosowany?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.
17. Grupa III B poz. 1 Prosimy o dopuszczenie rękawicy mikroteksturowanej zewnątrz, niechlorowanej, wewnątrz 
pokrytej warstwą silikonu, o poziomie szczelności AQL <1,0, zawartości protein <50 ug/g, o grubości na dłoni i na 
mankiecie ≥0,14 mm.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.
18. Grupa III B poz. 2 Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści rękawice pakowane po 50 par?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.
19. Grupa III B poz. 3 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający miał na myśli rękawice o maksymalnej grubości na 
palcu 0,32 mm oraz minimalnej grubości na dłoni i na mankiecie 0,21 mm, o poziomie AQL po zapakowaniu poniżej 
1,0, co świadczy o wysokiej szczelności rękawic?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.
20. Grupa III B poz. 3 Prosimy o dopuszczenie rękawicy mikroteksturowanej zewnątrz, niechlorowanej, nie 
polimeryzowanej dodatkowo, wewnątrz pokrytej warstwą silikonu. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.
21. Grupa III B poz. 1 i 3 Czy Zamawiający oczekuje, aby mankiet rolowany posiadał dodatkowe, widoczne podłużne 
i poprzeczne wzmocnienia, zapobiegające skutecznie zsuwaniu się rękawic podczas użytkowania?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.
22. Grupa VIIIB poz. 1   Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji ginekologicznych  wg SIWZ w składzie 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza.
23. Grupa VIIIB poz. 2  Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny  wg SIWZ w składzie :

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.
24. Grupa VIIIB poz. 3 Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny  wg SIWZ w składzie :

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

Zatwierdził:
                 Dyrektora SPZOZ w Sokółce

                                     Jerzy Kułakowski   
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