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WSZYSCY    UCZESTNICY   POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej równowartość 200000 euro na 
dostawa  materiałów medycznych jednorazowego użytku  wg asortymentów i ilości wyszczególnionych w 
dodatku nr. 2 do SIWZ. 

Znak sprawy: SPZOZ JU / 2013   Nr ogłoszenia - 2013/S 166-288342 z dnia 28 - 08- 2013r                     

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

1.Dotyczy Grupa XVIII poz. 2. Czy Zamawiający wymaga aby produkt posiadał dokument potwierdzający klasę wg. ISO 
11140 jakim jest certyfikat wydany przez niezależną jednostkę notyfikowaną?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga potwierdzenia klasy 6.
2.Dotyczy  Grupa  XIV  poz.  1  Czy  Zamawiający  dopuści  oznakowanie  rękawic  L,P  lub  L,R  (lewa,  prawa)  nie  na  
rękawicach lecz na wewnętrznym opakowaniu jednostkowym, z którego rękawice są wyjmowane tuż przed założeniem, a 
więc nie utrudni to weryfikacji.   

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
3.Dotyczy Grupa XIV poz.  4 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zaoferowania rękawic chirurgicznych w opakowa-
niach zróżnicowanych kolorystycznie? Taki wymóg zwyczajowo stosuje się przy rękawicach diagnostycznych, natomiast 
przy rękawicach chirurgicznych (sterylnych) stosuje się wyraźne, umieszczone w widocznym miejscu oznakowanie nu-
meryczne. 

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje:   Opakowanie zróżnicowane kolorystycznie lub oznakowanie rozmiaru  na   
ściankach opakowania.
4.Dotyczy Grupa XIV poz. 1, 4. Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne w rozmiarach od 6,0 do 9,0 co pół roz-
miaru?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
5. Dotyczy Grupa XIV poz. 2 Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne lateksowe bezpudrowe, o grubszych 
ściankach, o grubości w części palca 0,12-0,15mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
6.Dotyczy Grupa XIV poz. 5. Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne ginekologiczne w rozmiarach od 6,5 do 
8,5, spełniające pozostałe wymagania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
7.Paragraf 5 ust. 3. Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiący: 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.  Ewentualna wymiana nastąpi  w ciągu 3 dni  od 
uwzględnienia reklamacji.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
8.Prosimy o dodanie do umowy 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.
9.Dotyczy Grupy XXV poz. 14 Czy Zamawiający dopuści igły typu motylek 0,6-0,9mm długość drenu do 80mm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
10.Grupa XXXIX poz. 1  Czy Zamawiający dopuści zestaw do chirurgii ręki wg SIWZ w składzie :

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
11.Grupa XXXIX poz. 2  Czy Zamawiający dopuści zestaw do chirurgii ręki wg SIWZ w składzie :
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Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
12.Grupa XXXIX poz. 3 Czy Zamawiający dopuści zestaw do artroskopii barku wymagania i skład wg SIWZ gdzie taśma 
samoprzylepna będzie miała 9x49 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
13.Grupa XXXIX poz. 4 Czy Zamawiający dopuści zestaw do artroskopii stawu kolanowego  wg SIWZ w składzie :

Odpowiedź: Zamawiający   podtrzymuje zapisy SIWZ.  
14.Grupa XXXIX poz. 5 Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji biodra   wg SIWZ w składzie :

Odpowiedź: Zamawiający   podtrzymuje zapisy SIWZ.  
15.Grupa XXXIX poz. 6 Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę wymagania wg SIWZ o wymiarach 37x75 cm 
pakowaną z taśmą samoprzylepną 9x49 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
16.Grupa  XXXIX poz.  8 Czy Zamawiający  dopuści  sterylna  ręczniki  celulozowe  w rozmiarze  30x40 cm pakowane 
pojedynczo ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
17.Grupa XXXIX poz. 9 Czy Zamawiający dopuści zestaw do laparoskopii wg SIWZ w składzie :

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
18.Grupa XXXIX poz. 11 Czy Zamawiający dopuści zestaw ginekologiczny wg SIWZ w składzie :



Odpowiedź: Zamawiający   podtrzymuje zapisy SIWZ.  
19.Grupa XL poz.  1 Czy zamawiający dopuści  fartuch chirurgiczny z  dodatkowymi nieprzemakalnymi  wstawkami w 
części przedniej i rękawach wykonany w całości z trójwarstwowej włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2, Opakowanie 
zawiera dwa ręczniki celulozowe o wymiarach 18x25 cm , pozostałe wymagania wg SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający   podtrzymuje zapisy SIWZ.  
20.Grupa XL poz. 2 Czy zamawiający dopuści komplet chirurgiczny jednorazowego użytku (bluza i spodnie). Nogawki 
bez ściągaczy w spodniach zamiast gumki wciągnięty trok z tej samej włókniny, co cały komplet. Bluza z kieszenią, przy 
szyii wykończenie typu półokrągłe. Materiał na całej powierzchni włóknina SMMS 100 % polipropylen o gramaturze 35 
g/m2. Materiał ubrania spełnia normy EN 13795-1,2,3. Rozmiary S, M, L, XL kolor niebieski?
Odpowiedź: Zamawiający   podtrzymuje zapisy SIWZ.  
21.Grupa XL poz. 3 Czy zamawiający dopuści koszule przed operacyjną dla pacjenta wg SIWZ wiązaną z tyłu na trok w 
połowie pleców i na rzep przy szyi ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
22.Grupa XLII  poz.   1 Czy zamawiający dopuści  jałową serwetę nieprzylepną wg SIWZ  w rozmiarze 75x90 cm z 
otworem 9x12 cm ?
Odpowiedź: Zamawiający   podtrzymuje zapisy SIWZ.  
23.Grupa XLII  poz.   3 Czy zamawiający dopuści  jałową serwetę nieprzylepną wg SIWZ  w rozmiarze 75x90 cm z 
otworem 9x12 cm ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
24.Dotyczy Pakietu nr XLIII, lp. 1 Czy Zamawiający  zgodzi się na dopuszczenie systemu jednorazowego o parametrach 

równoważnych lub lepszych jakie określił Zamawiający w Specyfikacji a mianowicie: System taśmowy do leczenia wysił-

kowego nietrzymania moczu zakładany przez  otwory zasłonowe. System całkowicie  jednorazowy, sterylny, do implanta-

cji drogą przez otwory zasłonowe  metodą „out-in” , składający się z : a/ dwóch jednorazowych igieł o średnicy 3 mm z 

uchwytami, o ostrzach wyprofilowanych helikalnie  z atraumatycznym zakończeniem umożliwiającym połączenie ze złą-

czami taśmy. Igły nie połączone z taśmą. b/ taśmy polipropylenowej , monofilamentowej o długości 50 cm i szerokości 

1,1 cm, zakończonej szybkozłączami. Taśma ma zawierać przeplecioną wzdłuż nić zapewniającą  beznapięciowe założe-

nie implantu. Taśma w koszulce foliowej.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
25.Dotyczy Pakietu nr XLIII, lp.1 Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie w pakiecie XLIII pozycji nr 1 i tym samym 

utworzy oddzielny pakiet na te pozycje?  Pozytywne ustosunkowanie się do naszej prośby pozwoli naszej firmie na wzię-

cie udziału w postępowaniu  i złożenie konkurencyjnej oferty dając tym samym  Zamawiającemu  możliwość wyboru naja-

trakcyjniejszej jakościowo i finansowo propozycji ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

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

Zatwierdził:
                 Dyrektora SPZOZ w Sokółce

                                          Jerzy Kułakowski           
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