
 
 

16-100 Sokółka, ul. Gen. Sikorskiego 40  sekretariat 0857220463  e-mail i tel. kontakt. na stronie  www.szpitalsokolka.pl/kontakt.html     

 
                                                                                                            Sokółka dn. 16.09.2014r  

 
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. Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyłączenie z pakietu XLIV poz.3 – pętle jednorazowe do polipektomii – do 
odrębnego pakietu np. XLIV A. Zgoda na naszą prośbę umożliwiłaby Państwu dogodniejszy wybór dostawcy przy 
równej konkurencji oraz obniżenie wartości cenowej proponowanego przez Państwa pakietu. Na rynku polskim 
istnieją bowiem producenci , które posiadają wspomniany asortyment, nie posiadając jednocześnie pozostałych 
produktów zawartych w pakiecie? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyłączy. 
2. Grupa XXIV – laboratorium Poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kubeczki żółte do analizatora Cobas 

o pojemności 0,75 ml? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
3. Grupa XXIV – laboratorium Poz. 7 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pojemnik na mocz z zakrętką o 

pojemności 125 ml, spełniające pozostałe wymagania SIWZ? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
4. Grupa XXIV – laboratorium Poz. 20 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pojemniki do transportu próbek 

anatomicznych i chirurgicznych o pojemności 11 000 ml i wymiarach otworu: 370x240 mm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
5. Grupa XXIV – laboratorium Poz. 26 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania głaszczki z polipropylenu, 

spełniające pozostałe wymagania SIWZ? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
6. SIWZ Rozdział I § 6 ust 3 pkt. 2 Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie również dokumentów 

wystawionych dystrybutora. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
7. Grupa XIII poz. 21 Czy Zamawiający dopuści elektrodę pediatryczna okrągłą, pozostałe parametry bez zmian. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
8. Grupa XIII poz. 21 Czy Zamawiający dopuści elektrodę pediatryczna w kształcie kwiatka o średnicy ok. 29 mm.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
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