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WSZYSCY    UCZESTNICY   POSTĘPOWANIA 

 
Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej równowartość 207000 euro na 
dostawa  materiałów medycznych jednorazowego użytku  wg asortymentów i ilości wyszczególnionych w 
dodatku nr. 2 do SIWZ.  

Znak sprawy: SPZOZ JU / 2014   Nr ogłoszenia - 2014/S 169-300228 z dnia 04 - 09- 2014r                      

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

 

1. Czy Zamawiający miał na myśli w Grupie Nr IX poz. 6 szczoteczki do pobierania wymazów odpowiadające 
aktualnym wymaganiom Ministerstwa Zdrowia i Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące standardu 
postępowania w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
2. Czy Zamawiający miał na myśli w Grupie Nr IX poz. 6 szczoteczki cytologiczne do jednoczesnego pobierania 

wymazów z kanału szyjki macicy, tarczy i strefy transformacji ? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Grupy Nr IX poz. 6 ? Wydzielenie w/w pozycji z pakietu umożliwi 

wzięcie udziału w przetargu większej liczbie oferentów, a tym samym, pozwoli Zamawiającemu wyłonić 
najkorzystniejszą ofertę. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli. 
4. Czy Zamawiający wydzieli z Grupy XXXVII poz.3 i utworzy oddzielne zadanie, co umożliwi udział w postępowaniu 

większej liczby oferentów, a nam, jako producentowi w/w asortymentu pozwoli na zaproponowanie Zamawiającemu 
konkurencyjnej ceny za przedmiot zamówienia? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli. 
5. Czy Zamawiający dopuści – aby torba na wymiociny wyposażona była w trójkątny uchwyt tekturowy, całkowicie 

biodegradowalny, który dopasowuje się do kształtu twarzy? Uchwyt posiada wcięcie umożliwiające higieniczne 
zamknięcie, odcinające przy tym źródło przykrego zapachu. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
6. Grupa 14, poz. 2, 3, 6-8 Zwracamy się  z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie  z  pakietu 14  pozycji 2, 3, 6-8 i 

utworzenie dla tych pozycji odrębnego pakietu 14A. Jednocześnie informujemy, że takie rozwiązanie pozwoli na 
zwiększenie konkurencyjności wśród oferentów.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli. 
7. Grupa 14, poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  rękawic lateksowych o powierzchni 

gładkiej/matowej ? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
8. Grupa 14, poz. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic nitrylowych wewnętrznie chlorowanych, 

bez polimeryzacji od strony roboczej ? Proces chlorowania rękawic pozbawia rękawice pozostałości resztkowych 
substancji chemicznych użytych w procesie produkcji z powierzchni rękawicy. Rękawice chlorowane są „czystsze”  i 
wywołują mniej podrażnień skóry. Proces polimeryzacji rękawic nitrylowych występuje wtedy, gdy zmniejszona jest 
liczba procesów płukania rękawicy. Tym samym rękawice polimeryzowane od strony roboczej ( kontakt rękawicy z 
pacjentem) mogą powodować występowanie reakcji skórnych u pacjentów. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
9. Grupa 14, poz. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic nitrylowych o długości min. 290 mm ? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
10. Grupa 22, poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluch dla noworodków bez wycięcia na pępek 

rozmiar 2-4 kg ? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
11. Grupa 22, poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluch dla noworodków rozmiar 5-9 kg ? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
12. Grupa 22, poz. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluch dla noworodków rozmiar 7-18 kg ? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
13. Grupa 22, poz. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładów ginekologicznych nadających się do 

sterylizacji radiacyjnej w rozmiarze 10 x 33 cm w opakowaniach po 28 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości ? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
14. Grupa 22, poz. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  myjki wykonanej z materiału Airlaid + folia PE ( 

polietylen) w rozmiarze 23 x 16 cm ? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
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15. Grupa 23, poz. 1-3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek nie posiadających ściągaczy 
taliowych? Uzasadnienie: Producenci pieluchomajtek stosują różne rozwiązania dotyczące lepszego dopasowania 
się pieluchomajtki do ciała min. pojedyńczy ściągacz, rozciągające się przylepcorzepy itp.  Badania przeprowadzone 
na grupie pacjentów przez naszego producenta ukazały, iż ściągacz taliowy umiejscowiony z tyłu u pacjentów 
leżących powodował odgniecenia oraz odparzenia w części krzyżowej. Jednocześnie informujemy, że ściągacze 
taliowe nie mają żadnego wpływu na zasadniczą funkcję pieluchomajtek jaką jest wchłanianie moczu. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  
16. Dot. G R U P A XX – linie do dializ Czy Zamawiający pozwoli na zaoferowanie w grupie nr XX poz. 1 linie krwi do 

hemodializy sterylizowane tlenkiem etylenu, spełniające pozostałe warunki siwz? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
17. 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. 
18. Dotyczy Grupa XIV poz. 5. Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne ginekologiczne w rozmiarach od 6,5 do 

8,5  lub w rozmiarach wyrażonych literowo: S, M, L, spełniające pozostałe wymagania? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
19. Dotyczy Grupa XV poz. 1. Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne do mikrochirurgii w opakowaniu a 50 

par? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
20. Dotyczy zapisów SIWZ & 6 ust. 3 pkt. 2 Czy Zamawiający dopuści załączenie do oferty, w miejsce dokumentu 

producenta asortymentu, katalog dystrybutora? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
21. Czy Zamawiający w Grupa XLVIII dopuści złożenie oferty na igłę do ostrzykiwań o długości 1800 i 2300mm, 

pozostałe parametry jak w opisie. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
22. Dotyczy grupy XVII: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji (Lp. 

2- 9) oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert 
atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Umożliwienie złożenia ofert 
różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyłączy. 
23. Czy Zamawiający w pakiecie nr IX poz. nr 6 wymaga szczoteczki do wymazów cytologicznych typu wachlarzyk ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
24. Czy Zamawiający w pakiecie nr IX  poz. nr 15 wymaga osłonek medycznych pakowanych pojedynczo? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga. 
25. Czy Zamawiający w pakiecie nr X poz. nr 1 dopuści fartuchy z włókniny o gramaturze 20g. ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
26. Grupa XIV poz. 5  Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic o długości całkowitej min. 

483mm, w rozmiarach S(6,5), M (7,5), L (8,5), spełniających pozostałe wymogi SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
27. Grupa XIV poz. 6 Zwracamy się z prośba o dopuszczenie do zaoferowania rękawic chlorowanych, bez warstwy 

polimerowej. Proces chlorowania rękawic pozbawia rękawice pozostałości resztkowych substancji chemicznych 
użytych w procesie produkcji z powierzchni rękawicy i jest najbardziej popularną dzięki swojej efektywności metodą 
redukowania pozostałości substancji chemicznych. Rękawice chlorowane są „czystsze” i wywołują mniej podrażnień 
skóry. Skutecznie zamyka ściany rękawic  i modyfikuje powierzchnię zmniejszając jej lepkość. Proces polimeryzacji 
rękawic nitrylowych występuje wtedy, gdy zmniejszona jest liczba procesów płukania rękawicy. Wewnętrzna warstwa 
polimerowa stanowi jedynie barierę fizyczną i nie zapewnia 100% ochrony. Pokrywanie rękawic polimerem nie 
wpływa na redukcję poziomu substancji chemicznych, użytych w procesie produkcji rękawic a sama warstwa 
polimerowa nie stanowi skutecznej bariery przed kontaktem skóry z rękawicą, ponieważ łatwo ulega uszkodzeniu 
podczas naciągania i powstają w niej dziury. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
28. Grupa XIV poz. 6 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic pakowanych a’200 sztuk z 

jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

 

Sporządził: 

St. inspektor d/s zamówień publicznych 

Andrzej Dowgiert             

 

    Zatwierdził: 

                    Dyrektora SPZOZ w Sokółce 

                                                 Jerzy Kułakowski            

 
 

 

 



 


