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WSZYSCY    UCZESTNICY   POSTĘPOWANIA 
 

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej równowartość 221000 euro na 
dostawa  materiałów medycznych jednorazowego użytku  wg asortymentów i ilości wyszczególnionych w 
dodatku nr. 2 do SIWZ.  

Znak sprawy: SPZOZ JU / 2019   Nr ogłoszenia – 2019/S 159-392219 z dnia 20 - 08- 2019r                      

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

1. GRUPA 49- endoskopia, poz.2 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie igieł do ostrzykiwań o dł. 1800 i 2300mm, 
pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

2. GRUPA 51- endoskopia, poz.3 Prosimy o dopuszczenie szczotki do kanałów roboczych, dł. 230cm i średnica 
szczotek 6mm oraz szczotki do zaworków o średnicach szczotek 5mm i 10mm. Pozostałe parametry zgodne z 
SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

3. GRUPA 51- endoskopia, poz.3 Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga zestawu szczotek: szczotka 
do kanału + szczotka do gniazd i zaworków, zapakowanych razem w jedno opakowanie. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga zestawu szczotek w jednym opakowani. 

4. GRUPA 51- endoskopia, poz.3 Czy Zamawiający wymaga opakowania typu podajnik (dyspenser) kartonowy.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

5. GRUPA 52- endoskopia, poz.1 Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga ustników pakowanych 
indywidualnie z datą produkcji i datą ważności na każdym opakowaniu jednostkowym. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga ustników pakowanych indywidualnie. 

6. GRUPA 52- endoskopia, poz.1 Czy Zamawiający wymaga opakowania typu podajnik (dyspenser) kartonowy.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

7. GRUPA 52- endoskopia, poz.2 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kleszczyków o długości szczęk 3mm i 
pojemności ᵙ 6mm³, pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

8. Grupa 49, poz. 1. Czy Zamawiający dopuści pętle z drutu plecionego o średnicy otwarcia 10,15,25,32mm oraz pętle 
monofilament o o średnicy otwarcia 10,15,30mm, reszta parametrów zgodna z SIWZ? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

9. Grupa 49, poz. 2. Czy Zamawiający dopuści igły o dł. roboczej 1600mm i 2300mm , reszta parametrów zgodna z 
SIWZ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

10. Grupa 51. poz. 3. Czy Zamawiający dopuści zestaw składający się ze - szczotki dwustronnej o średnicy włosia 6mm 
i 6mm z kulką chroniącą kanał endoskopu i dł. roboczej 2500mm lub szczotki dwustronnej o średnicy włosia 5mm i 
10mm z kulką chroniącą kanał endoskopu i dł. roboczej 2300mm - szczotki do czyszczenia gniazd i zawrów o 
średnicy 5mm i 10mm, długości roboczej 155mm, reszta parametrów zgodna z SIWZ? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

11. Grupa 52. poz. 2. Czy Zamawiający dopuści szczypce o pojemności łyżeczek 5,2mm3, reszta parametrów zgodna z 
SIWZ? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

12. Dotyczy grupa 51 –lp.3 – endoskopia - Czy Zamawiający dopuści do oceny : szczotkę jednorazową dwustronną do 
czyszczenia kanału endoskopu długości robocza 230 mm ,z dużą odpornością na zginanie, z plastykową końcówką 
( kulką) na końcu chroniącą tym samym kanał roboczy endoskopu. Średnica szczotek 5 mm i 10 mm ( dwustronna) ; 
Oraz szczotkę jednorazową dwustronną do czyszczenia gniazd i zaworów endoskopów o średnicy 5 mm i 11 mm ? 
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Reszta parametrów bez zmian. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

13. Dotyczy grupa 52- lp.2 – endoskopia Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szczypce biopsyjne 
jednorazowego użytku :z wygodniejszą długością 180 mm i 230 mm , powlekanych na całej długości bez 
znaczników odległości? Reszta parametrów bez zmian. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

14. Grupa 8 -rurki intubacyjne, prowadnice, filtry  Dotyczy poz.2 Czy Zamawiający wymaga rurki intubacyjnej z 
mankietem niskociśnieniowym, znakowanym średnicą mankietu na baloniku kontrolnym? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

15. Grupa 8 -rurki intubacyjne, prowadnice, filtry  Dotyczy poz.2 Czy Zamawiający wymaga rurki intubacyjnej ze 
znacznikiem głębokości w postaci szerokiego ringu, doskonale widocznego pod laryngoskopem? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

16. Grupa 8 -rurki intubacyjne, prowadnice, filtry Dotyczy poz.3 Czy Zamawiający wymaga rurki intubacyjnej zbrojonej 
ze zbrojeniem na całej długości rurki(do łącznika),co zapobiega zaginaniu się rurki podczas operacji? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

17. Grupa 8 -rurki intubacyjne, prowadnice, filtry Dotyczy poz.7 Czy Zamawiający wymaga pasek do mocowania rurki 
tracheostomijnej z regulowanym zapięciem dla dorosłych o dł. całkowitej 54 cm i o szerokości 3,5 cm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

18. Grupa 8 -rurki intubacyjne, prowadnice, filtry Dotyczy poz.9 Czy Zamawiający wymaga rurki tracheostomijnej z 
rozmiarem rurki na baloniku kontrolnym? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

19. Grupa 8 -rurki intubacyjne, prowadnice, filtry Dotyczy poz.10 Czy Zamawiający wymaga rurki tracheostomijnej z 
rozmiarem rurki na baloniku kontrolnym? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

20. Część nr 26 Pozycja nr 2. Czy Zamawiający w Pozycji nr 2 wyrazi zgodę i pozwoli na złożenie oferty na dializator 
średnioprzeprzepływowy z najnowocześniejszej obecnie na rynku mikroondulowanej błony polysulfonowej o 
powierzchni 1,4m2 (POLYPURE14M) o niżej wymienionych wysokich wartościach klirensów: Mocznik: 261, 
Kreatynina: 229, Fosforany: 206, Witamina B12: 129, Współczynnik UF: 21,6 przy przepływie krwi: QB 300ml/min, 
płynu dializacyjnego: QD 500ml/min,które dorównują klirensom a nawet przewyższają klirensy (mocznik, fosforany, 
witamina B12, współczynnik UF) dla dializatorów  o powierzchni 1,5m2, spełniające wszystkie wymagania określone 
w Specyfikacji SIWZ? Pozytywna odpowiedź na nasze zapytanie umożliwi zachowanie uczciwej konkurencji i 
pozwoli na przystąpienie do przetargu więcej liczby firm, przyczyni się to również do wzrostu konkurencyjności, a 
Zamawiającemu pozwoli na wybór najkorzystniejszej oferty spośród większej liczby złożonych ofert. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

21. Część nr 26 Pozycja nr 4.Czy Zamawiający w Pozycji nr 4 wyrazi zgodę i pozwoli na złożenie oferty na dializator 
średnioprzeprzepływowy z najnowocześniejszej obecnie na rynku mikroondulowanej błony polysulfonowej o 
powierzchni 2,0m2 (POLYPURE20M) o niżej wymienionych wysokich wartościach klirensów: Mocznik: 276, 
Kreatynina: 252, Fosforany: 235, Witamina B12: 160, Współczynnik UF: 31,2 przy przepływie krwi: QB 300ml/min, 
płynu dializacyjnego: QD 500ml/min,które dorównują klirensom a nawet przewyższają klirensy (mocznik, fosforany, 
witamina B12, współczynnik UF) dla dializatorów  o powierzchni 2,1m2, spełniające wszystkie wymagania określone 
w Specyfikacji SIWZ? Pozytywna odpowiedź na nasze zapytanie umożliwi zachowanie uczciwej konkurencji i 
pozwoli na przystąpienie do przetargu więcej liczby firm, przyczyni się to również do wzrostu konkurencyjności, a 
Zamawiającemu pozwoli na wybór najkorzystniejszej oferty spośród większej liczby złożonych ofert. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

22. Czy Zamawiający wymaga by wszystkie zaoferowane dializatory w Grupie nr 26 spełniające zapisy SIWZ były 
produkowane przez jednego producenta? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

23. Czy Zamawiający wymaga by zaoferowane dializatory w Grupie nr 26 w Lp.3 spełniające  zapisy SIWZ miały 
objętość wypełnienia dializatora nie większą niż 100ml , co  znacznie zmniejsza przypadki śróddializacyjnego 
spadku ciśnienia krwi pacjenta podczas zabiegu ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

24. Czy Zamawiający wymaga by zaoferowane dializatory w Grupie nr 26 w Lp.3 spełniające zapisy SIWZ miały 
objętość wypełnienia dializatora nie większą niż 95ml , co  znacznie  zmniejsz a przypadki śróddializacyjnego 
spadku ciśnienia krwi pacjenta podczas zabiegu ? 



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

25. Czy Zamawiający wymaga by zaoferowane dializatory w Grupie nr 26 w Lp.3 spełniające  zapisy SIWZ podczas 
wypełniania przed zabiegiem nie wymagały odwracania pionowego, tzn. nie wymagały odwracania góra - dół , co 
znacznie skraca i ułatwia przygotowanie do zabiegu? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

26. Pytanie dotyczy § 16. Pkt3. Uprzejmie prosimy na wydłużenie czasu na podpisanie umowy w siedzibie 
Zamawiającego w terminie do 10 dni roboczych od daty wyznaczonej przez Zamawiającego dla grupy nr 25 i gr nr 
26. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

27. Pytanie dotyczy  § 16. Pkt3 Uprzejmie prosimy o podpisanie umowy  drogą korespondencyjną  w terminie do 10dni 
roboczych od daty wyznaczonej przez Zamawiającego dla grupy nr 25 i gr nr 26. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

28. Pytanie dotyczy § 16. Pkt3 Uprzejmie prosimy o podpisanie umowy  drogą korespondencyjną  w terminie do 5dni 
roboczych od daty wyznaczonej przez Zamawiającego dla grupy nr 25 i gr nr 26. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

29. Pytanie dotyczy § 16. Pkt3 Uprzejmie prosimy o podpisanie umowy drogą korespondencyjną w terminie do 7dni 
roboczych od daty wyznaczonej przez Zamawiającego dla grupy nr 25 i gr nr 26. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

30. Grupa 52. poz. 2.  Czy Zamawiający dopuści szczypce o rozwarciu 8mm i pojemności 7,6mm3, reszta parametrów 
zgodna z SIWZ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

31. Pakiet 48 Czy Zamawiający  pozwoli złożyć osobną ofertę  na pozycje 1,2 i dopuści: Poz. 1 Zestawy funkcjonalnych 
podwiązek gumowych do żylaków przełyku ( 6 podwiązek w jednym zestawie) , wykonane z materiału 
hipoalergicznego, zamontowane w sposób nieograniczający pola widzenia, wyposażony w dren do spłukiwania 
miejsca obliteracji, przyłączany do głowicy, z wyraźną mechaniczną sygnalizacją momentu uwolnienia opask 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

32. Pakiet 49 Czy Zamawiający  dopuści: Poz 1 Pętle jednorazowe do polipektomii wykonane z drutu plecionego  
Średnice pętli: 6 – 36 mm, długość robocza 230-240 cm, do kanału roboczego 2,8mm, kształty: owalne min. 3 
rozmiary 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

33. Pakiet 49 Czy Zamawiający  dopuści: Poz 2 Jednorazowe igły do ostrzykiwań, sterylne, z mechanizmem 
blokującym, średnica igły 23 G - 25 G, długość ostrza igły max 5-6 mm, dł. robocza: 2300mm 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

34. Pakiet 51 Czy Zamawiający  dopuści: Poz 3 Zestaw szczotek czyszczących zawierający: szczotkę dwustronną do 
czyszczenia kanału endoskopu. Duża odporność na zginanie. Plastykowa końcówka na końcu dalszym drutu 
szczotki chroniąca kanał endoskopu. Dł. robocza 230mm. Średnica szczotek 5 mm. Kompatybilna z kanałem 
roboczym 2,8mm, 3,2mm. Szczotka jednorazowa dwustronna do czyszczenia gniazd i zaworów endoskopu, 
średnica 5mm i 11 mm. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

35. Pakiet 52 Pozycja 2 Czy Zamawiający w miejsce pierwotnych parametrów zgodzi się na dopuszczenie 
jednorazowych kleszczy biopsyjnych ,o zwiększonej pojemności łopatek,  z igłą lub bez igły,  z podwójnym 
systemem cięgieł umożliwiających otwieranie się szczypiec zawsze bez względu na sposób zagięcia; z podwójnymi 
otworami w szczękach, z funkcja biopsji stycznych;  pokryte hydrofilną powłoką redukującą tarcie i ułatwiającą 
przejście przez kanał roboczy endoskopu nawet przy jego znacznym zagięciu; średnica szczęk: 2,2 mm,  2,4 mm, 
2,8 mm; długość 160 i 240 cm (pancerz szczypiec zróżnicowany kolorystycznie w zależności od długości);  z 
czarnymi markerami sygnalizacyjnymi informującymi o momencie wysunięcia kleszczy z kanału roboczego, 
kleszczyki o śednicy szczęk 2,8 mm - współpracujące z kanałem roboczym 3,2 mm, pozostałe średnice 
współpracujące z kanałem roboczym 2,8 mm ? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

36. Pakiet 52 Pozycja 3 Ze względu na niepodzielne opakowanie , które zawierają 25 sztuk Czy Zamawiający wyrazi 
zgodę na zwiększenie ilości z 5 sztuk na 25 sztuk ? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

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



Odpowiedź: Zamawiający oczekuje papieru USG kompatybilnego. 
38. Grupa 15 poz.15 Prosimy o dopuszczenie ww papieru EKG o rozmiarze 210x25. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
39. 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 potwierdza, oczekuje papieru gładkiego na zewnątrz ale z kratką nawiniętą do środka. 
40. 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: SIWZ ,, DLA CELÓW KALKULACYJNYCH DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE JEDNOSTKI MIARY 
100SZT ZAZNACZAJĄC TEN FAKT W TABELI.  Stwierdzenia pakowana pojedynczo – oznacza jedna sztuka w 
opakowaniu. DOTYCZY WSZYSTKICH GRUP” 
41. Projekt umowy – par. 7 Prosimy o kreślenie 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. 
 
42. 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. 

43. Dotyczy Grupa 17 poz. 5 Czy Zamawiający oczekuje rękawic bezpudrowych o pozostałych parametrach zgodnych z 
SIWZ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

44. Dotyczy Grupa 17 poz. 7 Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości całkowitej 295mm+/-5mm o pozostałych 
parametrach zgodnych z SWIZ  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

45. Dotyczy SIWZ Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który 
nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

46. Dotyczy SIWZ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie formularza ofertowego i formularza cenowego 
zawierającego tylko pakiety na które składana jest oferta 

Odpowiedź: SIWZ dodatek nr. 1 ,,*Dopuszcza się złożenie formularza oferty tylko dla grup w których Wykonawca 
składa ofertę”. 

Sporządził: 

St. inspektor d/s zamówień publicznych 

Andrzej Dowgiert             

 

    Zatwierdził: 

                                 Dyrektora SPZOZ w Sokółce 

                                               Jerzy Kułakowski          

 
 

 


