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WSZYSCY    UCZESTNICY   POSTĘPOWANIA

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

Znak sprawy: SPZOZ JU / 2012   Nr ogłoszenia - 2012/S 161-268593 z dnia 23 - 08- 2012r                     

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

1.Dotyczy Grupa XV poz. 1. Czy Zamawiający dopuści oznakowanie rękawic L,P lub L,R (lewa, prawa) nie na rękawi-
cach lecz na wewnętrznym opakowaniu jednostkowym, z którego rękawice są wyjmowane tuż przed założeniem, a więc 
nie utrudni to weryfikacji.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
2.Dotyczy Grupa XV poz. 1, 4, 5. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zaoferowania rękawic chirurgicznych w opako-
waniach zróżnicowanych kolorystycznie? Taki wymóg zwyczajowo stosuje się przy rękawicach diagnostycznych, nato-
miast przy rękawicach chirurgicznych (sterylnych) stosuje się wyraźne, umieszczone w widocznym miejscu oznakowanie  
numeryczne. 

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od w/w wymogu.
3.Dotyczy Grupa XV poz. 1, 4. Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne w rozmiarach od 6,0 do 9,0 co pół roz-
miaru?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
4.Dotyczy Grupa XV poz. 2, 3. Czy zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne w opakowaniach jednorodnych kolo-
rystycznie,  jednakże każdy rozmiar jest umiejscowiony na każdej ściance opakowania w innej kolorystyce, co pozwoli 
Zamawiającemu bez problemu rozróżnić rozmiary? Wzór oznakowania wysyłamy w załączniku. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
5.Prosimy o dodanie w umowie w § 2 zapisu „Zamówienie jest ważne jeżeli posiada numer klienta i kody produktów” 
Prosimy o uwzględnienie w/w zapisu w treści umowy ponieważ nieczytelne zamówienia  znacznie opóźniają dostawę 
produktów ważnych dla zdrowia i życia.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
6.Prosimy o zmianę w zapisie umowy § 2 ust. 4 W przypadku zwłoki w dostawie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
karę umowną w wysokości 0,2% wartości towaru dostarczonego ze zwłoką za każdy dzień zwłoki. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
7.Prosimy o zmianę w zapisie umowy § 2 ust. 5  W przypadku nie dostarczenia zamówienia części przedmiotu umowy 
Sprzedający upoważnia  Kupującego do dokonania  zakupu części  przedmiotu  umowy w ilości  zamówionej  u innego 
Sprzedającego i obciążenie Sprzedającego różnicą w cenie/kosztach.
Odpowiedź: Zamawiający  podtrzymuje zapisy SIWZ.
8.Prosimy o zmianę w zapisie umowy § 5 ust. 3 i § 5 ust. 5 na jeden: W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub 
wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Dostawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą: - 
braków ilościowych w ciągu 72 godzin - wad jakościowych w ciągu 14 dni
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
9.Prosimy o zmianę w zapisie umowy § 3 ust.  3  W przypadku  opóźnienia w zapłacie mogą być naliczane odsetki 
ustawowe
Odpowiedź: Zamawiający  podtrzymuje zapisy SIWZ.
10.Prosimy o zmianę w zapisie umowy § 6 ust. 4 Ceny brutto podane w umowie są stałe przez okres trwania umowy za 
wyjątkiem okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili przystępowania do przetargu tj. zmiany ustawowej 
stawki podatku VAT. Zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
11.Prosimy o zmianę w zapisie umowy § 8 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 5% wartości 
brutto  umowy  wskazaną  w  ofercie  Wykonawcy do  przetargu,  o  którym stanowi  §2  niniejszej  umowy,  w  przypadku 
konieczności wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z winy leżącej po stronie Wykonawcy.
Odpowiedź: Zamawiający   podtrzymuje zapisy SIWZ.  
12.Czy Zamawiający w grupie. nr XXII – dializatory  dopuści złożenie oferty z dializatorami niskoprzepływowymi 
sterylizowanych wiązką elektronów (ang. electron – beam), spełniające pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?
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Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
13.Czy Zamawiający w grupie XXVII – (system odsysania ran) w poz nr 1 i 2 dopuści butelkę plastikową o pojemności 
200ml, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ ?
Odpowiedź: Zamawiający   dopuszcza.  
14.Czy Zamawiający w grupie XXVII –( system odsysania ran) w pozycji nr 3 i 4 dopuści składanie ofert  z butlami  o 
pojemności 400 ml, spełniające pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
15.Dotyczy Grupa nr XVII, pozycja nr  1 i 2: Uprzejmie prosimy o wydzielenie wskazanej pozycji do oddzielnego pakietu.  
Asortyment stanowi element systemu dokumentacji a podział pakietu umożliwi złożenie konkurencyjnych cenowo ofert  
większej liczbie Wykonawców.
Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli.
16.Dotyczy Grupa nr  XVII,  pozycja  nr   1 i  2:  Czy Zamawiający dopuści  metkownicę trzyrzędową numeryczną oraz 
kompatybilne z nią etykiety dostępne w kolorze białym konfekcjonowane po 500 sztuk na rolce.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
17.Dotyczy Grupa nr XIX, pozycja nr  1: Uprzejmie prosimy o wydzielenie wskazanej pozycji do oddzielnego pakietu. 
Produkt w przeciwieństwie do pozostałych należy do grupy produktów przeznaczonych do transportu, a podział pakietu 
umożliwi złożenie konkurencyjnych cenowo ofert większej liczbie Wykonawców.
Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli.
18.Dotyczy Grupa nr XIX, pozycja nr  2: Sposób wykonania substancji wskaźnika nie ma wpływu na ocenę właściwości  
cyklu sterylizacji. Wskaźniki muszą jedynie dostarczyć wyraźnie dostateczny dowód ekspozycji po poddaniu działaniu 
czynnika  sterylizującego  o  określonych  parametrach  (PNENISO  11140).  Czy  –  wobec  powyższego  -  Zamawiający 
dopuszcza zaoferowanie testu zintegrowanego klasy 5 o innym sposobie wykazania zmiany?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
19.Dotyczy Grupa nr XIX, pozycja nr  3: Uprzejmie prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zaoferowania 
testów biologicznych ampułkowych czy też w postaci paska bibuły nasączonego sporami?
Odpowiedź: Zamawiający precyzuje i wymaga testów ampułkowych.
20.Dotyczy Grupa nr XIX, pozycja nr  6: Czy w miejsce włókniny 100 cm x 140cm Zamawiający dopuści włókninę 100cm  
x 100cm lub 120cm x 120cm lub 137cm x 137cm?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
21. SIWZ, Rozdział 1 § 6 pkt. 3 ust.2. (dokumenty w celu powiedzenia dostaw) Zwracamy się do Zamawiającego o 
dopuszczenie dokumentów dystrybutora / importera w miejsce dokumentu producenta (katalog, prospekt, ulotka).
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
22. GRUPA XIV poz. 16. Zwracamy się do Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga papieru gładkiego czy w 
kratkę do defibrylatora Philips M4735A. 
Odpowiedź: Zamawiający do  precyzowuje: papier gładki.     
23. GRUPA XIV poz. 17. Zwracamy się do Zamawiającego czy w pozycji 17. wymaga papieru termicznego o czułości S 
czy HD.
Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje    papier termiczny o czułości  HD.  
24.GRUPA XIV poz. 19. Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie elektrody 45 mm z języczkiem ułatwiającym 
aplikacje, pozostałe parametry bez zmian
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
25.GRUPA XIV poz. 20. Zwracamy się Zamawiającego o dopuszczenie elektrod pediatrycznych rozmiarze 42x36 mm z 
języczkiem ułatwiającym aplikacje, pozostałe parametry bez zmian 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
26.GRUPA XIV poz. 20.  Zwracamy się Zamawiającego o dopuszczenie elektrod pediatrycznych rozmiarze 30 mm z 
języczkiem ułatwiającym aplikacje, pozostałe parametry bez zmian 
Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza.  
27.GRUPA XV  Prosimy o odstąpienie od wymogu, aby rozmiar rękawicy był rozróżniany kolorystycznie. Wymóg ten nie 
ma uzasadnienia merytorycznego, gdyż zarówno na opakowaniu zbiorczym, jak i jednostkowym, oraz na wewnętrznym 
opakowaniu jednostkowym rękawic chirurgicznych jest standardowo naniesiony rozmiar rękawic, także użytkownik ma 
całkowitą  pewność,  z  jakiego rozmiaru rękawic korzysta.  Ponadto wprowadzenie  takiego wymogu preferuje  produkt  
konkretnego producenta, co stoi w sprzeczności z zasadami wyrażonymi w art. 7, 29 i 30 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. Prawo zamówień publicznych (z późn. zm.).
Odpowiedź:   Zamawiający odstępuje od w/w wymogu dla poz. 1, 4, 5.  
28.GRUPA XV poz. 4 i 5  Prosimy o wydzielenie pozycji 5 i 6 z grupy XV. Pozycje te zawierają rękawice 
wysokospecjalistyczne (neoprenowe, ginekologiczne). Proponowane rozwiązanie zwiększy niewątpliwie konkurencyjność 
postępowania.
Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli.
29.Pytanie : ( GRUPA XIV, poz. 2) Prosimy Zamawiającego o podanie ilości kartek w składance. 
Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje 90x90mm x 400
30.Pytanie : ( GRUPA XIV, poz. 7)  Prosimy Zamawiającego o podanie czułości papieru oraz symbolu papieru. Czy 
papier ma być błyszczący czy matowy ?
Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje 110S x 20com PAS
31.Pytanie : ( GRUPA XIV, poz. 20) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie elektrody w rozmiarze 22x46? Pozostałe 
parametry bez zmian. 



Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
32.Pytanie : ( GRUPA XIV, poz. 21) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie elektrody w rozmiarze 33x50? Pozostałe 
parametry bez zmian. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
33.Dotyczy projektu umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w paragrafie 11 ust. 3 zapisu „Zamawiający 
dopuszcza zmiany postanowień umowy, w stosunku do treści oferty Wykonawcy, pod warunkiem, że zmiany te są 
konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia  w szczególności Zamawiający dopuszcza zmianę 
postanowień umowy w sytuacji:
a)istotnej zmiany kursów walutowych, jeżeli wpływa to na koszty dostawy,
b)zaprzestania produkcji lub dystrybucji produktów będących przedmiotem dostawy, wycofania tych produktów z obrotu 
(w szczególności na podstawie decyzji właściwych władz), jak również braku możliwości pozyskania produktów będących 
przedmiotem dostawy wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, nawet przy zachowaniu  
należytej ostrożności.
c)Istotnej zmiany cen przez producenta
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
34.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w paragrafie 7 zapisu „Zmniejszenie ilości przedmiotu umowy w toku jej 
realizacji nie może przekroczyć 20% ilości określonej w niniejszej umowie”?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody
35.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie paragrafu 9?
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis    paragrafu 9: ,,  Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać cesji   
wierzytelności bez pisemnej zgody podmiotu tworzącego”.
36.Dotyczy GRUPA 2 poz 12 Wnosimy o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu np. 2A. Taki podział pakietu spowoduje 
większą konkurencyjność, która pozwoli wyłonić dostawcę oferującego lepszy jakościowo towar po niższej cenie co przełoży 
się  na bardziej racjonalne wydatkowanie środków budżetowych Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli  
37.Dotyczy GRUPA 7 poz 4 Wnosimy o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu np. 4A. Taki podział pakietu spowoduje 
większą konkurencyjność, która pozwoli wyłonić dostawcę oferującego lepszy jakościowo towar po niższej cenie co przełoży 
się  na bardziej racjonalne wydatkowanie środków budżetowych Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli.  
38.Dotyczy GRUPA 13 poz 10 Wnosimy o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu np. 10A. Taki podział pakietu 
spowoduje większą konkurencyjność, która pozwoli wyłonić dostawcę oferującego lepszy jakościowo towar po niższej cenie co 
przełoży się  na bardziej racjonalne wydatkowanie środków budżetowych Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli.  
39.Dotyczy GRUPA 5 poz 2 Czy zmawiający w zad 5 poz 2 dopuści trokar o grocie rozpychającym, piramidalnym?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.  
40.Dotyczy GRUPA 5 poz 3 Czy zmawiający w zad 5 poz 3 dopuści woreczek o rozmiarach długość: 19cm, średnica 
woreczka 6cm, długość prowadnicy 22cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.  
41.Dotyczy GRUPA 13 poz 10 Czy zmawiający w zad 13 poz 10 dopuści dren o średnicy 5mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.  
42.Dotyczy  SIWZ   Zamawiający wymaga dołączenia do oferty koncesji, zezwolenia lub licencji. Zgodnie z aktualnie 
obowiązującą ustawą o wyrobach medycznych oraz ze stanowiskiem Wydziału Kontroli Wytwórców i Produktów Medycznych, 
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,nie są wymagane specjalne koncesje, zezwolenia ani licencje na podjęcie 
działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. Ponieważ przedmiotem zamówienia dostawy 
materiałów  medycznych, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie w/w punktu ze SIWZ lub dopuszczenie do złożenia 
oświadczenia o braku konieczności posiadania koncesji
Odpowiedź:     Zamawiający     dopuszcza złożenie oświadczenia     o braku konieczności posiadania koncesji.      
43.Dotyczy  SIWZ  i  Formularza Oferty W związku z faktem, że złożenie oferty w postępowaniu przetargowym nie jest 
czynnością zobowiązującą w rozumieniu prawa cywilnego (a jest nią dopiero podpisanie umowy) chcielibyśmy potwierdzić, że 
Zamawiający uzna za wystarczające pełnomocnictwo do złożenia oferty przetargowej wskazujące, iż osoba w nim wskazana 
umocowana jest do przygotowania, podpisania i złożenia oferty przetargowej w postępowaniu prowadzonym przez 
Zamawiającego? Naturalnie umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana przez osobę umocowaną do 
zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.  
44.Dotyczy Formularz  ofertowy i cenowy Czy Zamawiający wymaga, aby formularz ofertowy i cenowy zawierał wszystkie 
zadania, czy wystarczy załączyć tylko te wybrane zadania do których przystępujemy ?
Odpowiedź:  W  ystarczy załączyć tylko te wybrane zadania do których Wykonawca przystępuje.      
Sporządził:
St. inspektor d/s zamówień publicznych
Andrzej Dowgiert    

Zatwierdził:
                 Dyrektora SPZOZ w Sokółce

                                          Jerzy Kułakowski               
                


	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce

