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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,  implantów  ortopedycznych  oraz  szwów  wg 
asortymentów i ilości wyszczególnionych w dodatku nr. 2 do SIWZ. 

       Znak sprawy: SPZOZ 2JU / 2012   Nr ogłoszenia – 446554  z dnia 13.11.2012r             

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

1. Dot.  Grupa  XIA:  poz.  1,  2:  Czy  Zamawiający  dopuści  obłożenia  wykonane  na  całej  powierzchni  z 
nieprzemakalnego laminatu 3 – warstwowego (polipropylen – folia polietylenowa – chłonna wiskoza) o gramaturze 
73 g/m2, odporność na wypychanie na mokro  95 kPa, na sucho 108 kPa, odporność na przenikanie cieczy 191 cm 
H2O o składzie. Zastosowany laminat posiada parametry wymagane przez wszystkie obecnie obowiązujące normy, 
charakteryzuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną, zapewniając komfort pracy personelowi medycznemu oraz 
pacjentowi.
Odpowiedź: Zamawiający   podtrzymuje zapisy SIWZ.  

2. Dot. Grupa XIA: poz. 1: Czy Zamawiający dopuści obłożenia z laminatu opisanego w pytaniu 1, w składzie:

Opis składnika Ilość szt. Rozmiary

serweta z otworem prostokątnym o wymiarach 15 x 10 cm i 
zintegrowanymi nogawicami, taśma przylepna w części brzusznej 1 245x180

serweta 
przeznaczona pod pośladki 1 90x75

taśma medyczna 2 50x9
serweta na stół instrum. 1 190x150
serweta na stolik Mayo 1 145x80

serwetki do rąk 4 40x20
Odpowiedź: Zamawiający   podtrzymuje zapisy SIWZ.  
3. Dot. Grupa XIA: poz. 2: Czy Zamawiający dopuści obłożenia z laminatu opisanego w pytaniu 1, w składzie:

Opis składnika Ilość 
sztuk Wymiary

serweta z przylepcem 1 240x150

serweta z przylepcem 1 180x170

serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku 2 90x75

taśma medyczna 1 50x9
serweta na stół instrum. 1 190x150
serweta na stolik Mayo 1 145x80

serwetki do rąk 4 40x20
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
4. Dot. Grupa XIA: poz. 3: Czy Zamawiający dopuści foliową osłonę na sprzęt medyczny o wymiarach 120 x 120 cm 
z gumką, średnica w stanie rozciągniętym min. 80 cm? Zastosowanie gumki w zaproponowanej osłonie pozwala na 
dopasowanie  jej  w  szerokim  zakresie  rozmiarów.  Zaproponowany  rozmiar  z  powodzeniem  sprawdza  się  przy 
obłożeniu większości elementów urządzeń medycznych stosowanych na bloku operacyjnym. 
Odpowiedź: Zamawiający  podtrzymuje zapisy SIWZ.
5.  Pytania  dotyczące  treści  umowy:  Czy  za  dni  robocze  w  rozumieniu  wzoru  umowy  będą  uważane  dni  od 
poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?
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Odpowiedź: Zamawiający potwierdza dni  od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy
6. Pytania dotyczące treści umowy: Czy Zamawiający zgodzi się zastąpić w § 2 ust. 4, 5 słowo „opóźnienie” słowem 
„zwłoki”?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
7. Pytania dotyczące treści umowy: Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego 
na pewno zamówiony?
Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie ustalić dokładnej liczby wyrobów które zamówi. Zapotrzebowanie zostało 
ustalone na podstawie zużycia z lat ubiegłych.
8.  Pytania  dotyczące  treści  umowy:  Czy  Zamawiający zgadza  się  zapisać możliwość  zmiany cen  w przypadku 
przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy  
oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa  
GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
9.  Zapytanie  I:  Pakiet Grupa XIA Czy zamawiający dopuści  zestaw do zabiegów ginekologicznych wykonany z 
laminatu  dwu  warstwowego,  odporność  na  penetrację  płynów>140cmH2O,  odporność  na  rozerwanie  –obszar 
krytyczny –na sucho 175 kPa, - na mokro-110 kPa. Zestaw jest zgodny z wymaganiami obowiązującej  normy PN EN 
13795-1-3.

Odpowiedź: Zamawiający  podtrzymuje zapisy SIWZ.
10.Zapytanie II: Pakiet Grupa XIA Czy zamawiający dopuści sterylne obłożenie pola operacyjnego  jednorazowego 
użytku,  uniwersalne.  Zestaw  wykonany  jest  z  chłonnego  nieprzemakalnego  laminatu  trójwarstwowego  (strefa 
krytyczna), 80 g/m2, odporność na przenikanie cieczy 900 H2O. Zestaw jest zgodny z wymaganiami obowiązującej 
normy PN EN 13795-1-3. 

Odpowiedź: Zamawiający  podtrzymuje zapisy SIWZ.
11. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w paragrafie 3 ustęp 1 zapisu „otrzymania…” na „wystawienia faktury 
VAT”?
Odpowiedź: Zamawiający  podtrzymuje zapisy SIWZ.
12. Czy Zamawiający wyraża 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  podtrzymuje zapisy SIWZ.
13. 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.
14. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie paragrafu 9?
Odpowiedź: Zamawiający  podtrzymuje zapisy SIWZ.
Sporządził:
St. inspektor d/s zamówień publicznych
Andrzej Dowgiert

Zatwierdził:
                Dyrektor SPZOZ w Sokółce

                               Jerzy Kułakowski
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