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Sokółka dn. 05.11.2013r
WSZYSCY

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej równowartości 200000 euro na dostawa
materiałów medycznych jednorazowego użytku oraz leków i materiałów opatrunkowych wg asortymentów i ilości wyszczególnionych
w dodatku nr. 2 do SIWZ. CPV- 33140000-3 materiały medyczne; 33141310-6 strzykawki; 33141420-0 rękawice ; 33157100-6 maski
do gazów medycznych chirurgiczne; 33141200-2 cewniki; 33141240-4 akcesoria cewnikowe; 33600000-6 produkty farmaceutyczne
Znak sprawy: SPZOZ JU2 / 2013 Nr ogłoszenia – 442070 z dnia 30.10.2013
Zamawiający zgodnie z art.38 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SIWZ:
Grupa 2a poz. 5 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje aby wymiennik ciepła w filtrze elektrostatycznym
wykonany był z celulozy?
Odpowiedź: Zamawiający już określił swoje oczekiwania.
2. Grupa 2a Poz. 6 Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy wymiennik ciepła i wilgoci dla lepszej skuteczności i
bezpieczeństwa pacjenta ma posiadać dwie naprzeciwległe membrany spełniające funkcję „sztucznego nosa”?
Odpowiedź: Zamawiający już określił swoje oczekiwania.
3. Grupa 2a Poz. 6 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy port do odsysania (tak jak jest obecnie stosowane) ma
zabezpieczać samodomykająca się silikonowa zastawka, a przepływ wymiennika ma wynosić 0,25 cm H 0 przy 30 l/min,?
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Odpowiedź: Zamawiający już określił swoje oczekiwania.
4. Grupa 2a Poz. 7 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy filtr mechaniczny stosowany w oddziale OiT – powinien być
wyposażony w celulozowy, harmonijkowy wymiennik ciepła i wilgoci?
Odpowiedź: Zamawiający już określił swoje oczekiwania.
5. Grupa 3a Poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych po max. 50 par.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
6. Grupa 3a Poz. 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych, ortopedycznych, sterylnych,
bezpudrowych, pokrytych silikonem, o podwójnej grubości, pakowanych pojedynczo (jedna para), bez zróżnicowania
kolorystycznego.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
7. Grupa 3a Poz. 3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych, lateksowych, bezpudrowych,
mikroteksturowanych zewnętrznie, z wewnętrzną warstwą o strukturze sieci i o obniżonym średnim poziomie protein < 10
µg/g.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
8. Pytanie do SIWZ i do umowy Czy w związku z dopuszczeniem przez zamawiającego możliwości składania ofert
częściowych na każdy z pakietów z osobna, Zamawiający przewiduje możliwość podpisania z jednym wykonawcą
oddzielnych umów na poszczególne pakiety? W razie udzielenia na powyższe pytanie odpowiedzi odmownej, w związku z
dopuszczeniem przez zamawiającego możliwości składania ofert częściowych na każdy z pakietów z osobna, uprzejmie
prosimy o wyrażenie przez Zamawiającego zgody na wprowadzenie w treści umowy obejmującej wszystkie pakiety, w
ramach których konkretnemu wykonawcy zostało udzielone zamówienie, poniższego zapisu: „Realizacja każdego z
pakietów z osobna ma charakter samodzielnego zobowiązania stron”.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający przewiduje możliwość podpisania z jednym wykonawcą oddzielnych umów na
poszczególne pakiet na pisemny wniosek Wykonawcy.
9. Pytanie do SIWZ i do umowy Czy zamawiający przewiduje – w celu zapewnienia zachowania parametrów wyrobu
medycznego zgodnie z przewidzianymi dla niego wymaganiami zasadniczymi – zamawianie poszczególnych partii wyrobu
medycznego jedynie w ilościach odpowiadających sposobowi jego opakowania (jednostkowego lub handlowego) przez
wytwórcę, które zostało przez niego ustalone i jest stosowane w obrocie hurtowym do czasu jego ostatecznego
wykorzystania przez podmioty występujące w obrocie tymi wyrobami?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający przewiduje o ile będzie miał takie potrzeby. Generalna zasada jest opisana w §2 ust.
2 wzoru umowy ,,Zamawiający określi w zamówieniu ilość i asortyment zamawianego towaru oraz ewentualne
miejsce wykonania zamówienia, w przypadku braku wskazania dostawę należy wykonać do magazynu medyczno –
technicznego SP ZOZ w Sokółce”.
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