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                                                                                                            Sokółka dn. 17.08.2018r  
 

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 / 2018   Nr ogłoszenia – 2018/ S155-355028 z dnia 14 - 08- 2018r                      

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

1. GRUPA 52- endoskopia, poz.2 Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tuszu do tatuażu do oddzielnego zadania, co 
pozwoli na złożenie Państwu korzystnych ofert większej ilości wykonawców. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli. 

2. GRUPA 52- 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 11mm. Pozostałe parametry zgodne z 
SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

3. GRUPA 52- 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 potwierdza. 

4. GRUPA 52- endoskopia, poz.3 Czy Zamawiający wymaga opakowania typu podajnik (dyspenser) kartonowy.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

5. GRUPA 53- 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. 

6. GRUPA 53- endoskopia, poz.3 Zwracamy się z prośbą o wydzielenie szczotek wielorazowych do oddzielnego 
zadania, co pozwoli na złożenie Państwu korzystnych ofert większej ilości wykonawców. Nadmieniamy, że cały 
asortyment w tej grupie jest jednorazowy. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli. 

7. Dotyczy: SPZOZ JU / 2018, Pakiet 14, Pozycja 1,2,3,4,5,7,8 Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 
1,2,3,4,5,7,8 z zadania 14 i stworzy osobny pakiet. Pozwoli to zamawiającemu na składanie ofert konkurencyjnych 
jak również przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

8. Dotyczy: SPZOZ JU / 2018, Pakiet 48, Pozycja 1 Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 z zadania 
48 i stworzy osobny pakiet. Pozwoli to zamawiającemu na składanie ofert konkurencyjnych jak również przełoży się 
na efektywne zarządzanie środkami publicznymi. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
9. Grupa nr 26. Dializatory.  Poz. nr 2.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę i pozwoli na złożenie oferty na dializatory z 

najnowocześniejszej obecnie na rynku mikroondulowanej błony polysulfonowej o wysokich wartościach klirensów, a 
w szczególności dla: mocznika, kreatyniny i fosforanów o powierzchni 1,4m2, spełniające wszystkie pozostałe 
wymagania określone w Specyfikacji SIWZ?  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
10. Grupa nr 26. Dializatory. Poz. nr 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę i pozwoli na złożenie oferty na dializatory z 

najnowocześniejszej obecnie na rynku mikroondulowanej błony polysulfonowej o wysokich wartościach klirensów, a 
w szczególności dla: mocznika, kreatyniny i fosforanów o powierzchni 2,0m2, spełniające wszystkie pozostałe 
wymagania określone w Specyfikacji SIWZ? Pozytywna odpowiedź na nasze zapytania 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. 
11. Czy Zamawiający   dopuści do postępowania  cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego 

materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany 
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naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta 
zakrzywionymi przedłużaczami, cewnik o przekroju 12FR i długościach 15 cm, 17 cm, 20 cm, 25 cm z nadrukiem 
objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni 
rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką 
echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 
70 cm, strzykawka  z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 14 
FR x 14 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, 
skrzydełko mocujące cewnik (na szwy) oraz mandryny ułatwiające założenie cewnika. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 4 z pakietu 3 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
13. Dotyczy Grupy 34 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową sterylną, jednorazowego użytku, pakowaną 

pojedynczo, z delikatnym mankietem, rurka maski wygięta zgodnie z budową anatomiczną gardła, ze wzmocnionym 
koniuszkiem mankietu, z luźnym drenem do napełniania mankietu, z zabezpieczeniem przed wklinowaniem 
nagłośni, posiadającą znaczniki prawidłowego usytuowania maski umieszczone na rurce, rozmiar maski, wagi 
pacjenta oraz objętości wypełniającej mankiet umieszczony na rurce, z możliwością wprowadzenia przez maskę 
standardowej rurki intubacyjnej,  kolorystycznie znakowany łącznik w zależności od rozmiaru maski, w rozmiarach: 
poniżej 7kg, 7-17kg, 17-30kg, 30-50kg, 50-70kg, 70-100kg? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
14. Dotyczy Grupy 34 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści łącznik z filtrem pakowanym osobno? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
 
 

 

Sporządził: 

St. inspektor d/s zamówień publicznych 

Andrzej Dowgiert             

 

    Zatwierdził: 

                   z-ca Dyrektora SPZOZ w Sokółce 

                                                 Eugeniusz Giba            

 
 

 

 

 


