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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.Grupa XXIV Zwracamy się z prośbą o wydzielenie do osobnego pakietu pojemników do transportu próbek 
anatomicznych tj. pozycji 13, 14,15, 16, 17, 18, 19, 20.
Odpowiedź: Zamawiający   podtrzymuje zapisy SIWZ.  
2.Grupa XXIV Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zaoferowania w pozycji nr 15 pojemników do transportu 
materiału chirurgicznego, odpornych na formalinę, szczelnych, zamykanych na wcisk, z miejscem do opisu, 
posiadających CE/IVD o pojemności 120ml.
Odpowiedź: Zamawiający   podtrzymuje zapisy SIWZ.  
3.Grupa XXIV Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zaoferowania w pozycji nr 16pojemników do transportu 
materiału chirurgicznego, odpornych na formalinę, szczelnych, zamykanych na wcisk, z miejscem do opisu, 
posiadających CE/IVD o pojemności 190ml.
Odpowiedź: Zamawiający   podtrzymuje zapisy SIWZ.  
4.Grupa XXIV Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zaoferowania w pozycji nr 17 pojemników do transportu 
materiału chirurgicznego, odpornych na formalinę, szczelnych, zamykanych na wcisk, z miejscem do opisu, 
posiadających CE/IVD o pojemności 520ml.
Odpowiedź: Zamawiający   podtrzymuje zapisy SIWZ.  
5.Grupa XXIV Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zaoferowania w pozycji nr 18 pojemników do transportu 
materiału chirurgicznego, odpornych na formalinę, szczelnych, zamykanych na wcisk, z miejscem do opisu, 
posiadających CE/IVD o pojemności 3400ml.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
6.Grupa XXIV Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zaoferowania w pozycji nr 19 pojemników do transportu 
materiału chirurgicznego, odpornych na formalinę, szczelnych, zamykanych na wcisk, z miejscem do opisu, 
posiadających CE/IVD o pojemności 5600ml.
Odpowiedź: Zamawiający   dopuszcza.  
7.Grupa XXIV Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zaoferowania w pozycji nr 20 pojemników do transportu materiału 
chirurgicznego, odpornych na formalinę, szczelnych, zamykanych na wcisk, z miejscem do opisu, posiadających CE/IVD 
o pojemności 11000ml
Odpowiedź: Zamawiający   dopuszcza.  
8.Grupa II, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści igły Otuchy 18G dł 90mm
Odpowiedź: Zamawiający   podtrzymuje zapisy SIWZ.  
9.Grupa II, poz. 3-9 Czy Zamawiający wykreśli wymóg „posiadająca pryzmat zmieniający barwę podczas wypływu 
płynu mózgowo-rdzeniowego”
Odpowiedź: Zamawiający   podtrzymuje zapisy SIWZ.  
10.Grupa II poz. 5, 7 Czy Zamawiający dopuści igłę o dł. 90mm
Odpowiedź: Zamawiający   podtrzymuje zapisy SIWZ.  
11.Grupa II poz. 8 Czy Zamawiający dopuści igłę o dł. 127mm
Odpowiedź: Zamawiający   podtrzymuje zapisy SIWZ.  
12.Grupa II poz. 11, 13 Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.
Odpowiedź: Zamawiający   podtrzymuje zapisy SIWZ.  
13.Grupa III poz.4 Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.
Odpowiedź: Zamawiający   podtrzymuje zapisy SIWZ.  
14.Pakiet VII poz. 1-3 Czy Zamawiający odstąpi od zapisu „silikonowana”
Odpowiedź: Zamawiający odstąpi. Pytanie nr 95 z dnia 18.09.2013r
15.Pakiet IX poz. 13 Czy Zamawiający dopuści pojnik dla chorych z 2 uchwytami, pokrywką i dziobkiem
Odpowiedź: Zamawiający   podtrzymuje zapisy SIWZ.  
16.Grupa IX, pozycja 23 Czy Zamawiający dopuści fartuch w dwóch rozmiarach: 71x116cm i 71x180cm?
Odpowiedź: Zamawiający   podtrzymuje zapisy SIWZ.  
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17.Grupa  IX  poz.  25  Czy  Zamawiający  dopuści  myjkę  składająca  się  m.in.  z  syntetycznych  podkładów 
watolinowych, nasączona środkiem myjącym o naturalnym pH 5.5, grubość - nie mniej niż 5 mm, wymiar: 20 x 12 
cm (+/- 1 cm) bądź rękawica wykonana z syntetycznego podkładu watolinowego nasączonego środkiem myjącym o 
naturalnym PH, rozmiar  16cm x 25cm o grubości 5mm.
Odpowiedź: Zamawiający   podtrzymuje zapisy SIWZ.  
18.Grupa IX poz. 25, 26 Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje
Odpowiedź: Zamawiający   podtrzymuje zapisy SIWZ.  
19.Grupa  IX  poz.  25,26  Proszę  o  doprecyzowanie  czy  Zamawiający  ma  na  myśli  szt  czy  opakowania?  Czy 
zamawiający dopuści wycenę za opakowanie z zachowaniem ilości oczekiwanych przez Zmawiającego
Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje ,,szt”
20.Grupa X poz. 1 Czy Zamawiający dopuści fartuch o gr 35g.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
21.Grupa X poz. 5 Czy Zamawiający dopuści czepek męski z tasiemką przeciwpotną z trokami?
Odpowiedź: Zamawiający   podtrzymuje zapisy SIWZ.  
22.Grupa XI, pozycja 7  Czy Zamawiający dopuści worek sterylny  o wysokiej dokładności pomiaru od 25ml, co 
50ml do 200ml i co 100ml do 2000ml?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
23.Grupa XI, pozycja 8 Czy Zamawiający dopuści worek z drenem jednoświatłowym i portem igłowym?
Odpowiedź: Zamawiający   podtrzymuje zapisy SIWZ.  
24.Grupa XI, pozycja 11  Czy Zamawiający wydzieli  pozycje 11 z zadania 11 i utworzy z nich odrębne zadanie? 
Podział  zadania  zwiększy  konkurencyjność  postępowania,  umożliwi  również  złożenie  ofert  większej  liczbie 
wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.?
Odpowiedź: Zamawiający   podtrzymuje zapisy SIWZ.  
25.Grupa XII, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści cewnik do karmienia tylko o dł. 400mm?
Odpowiedź: Zamawiający   podtrzymuje zapisy SIWZ.  
26.Grupa XIV pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne z zawartością protein poniżej 100ug/g 
pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający   podtrzymuje zapisy SIWZ.  
27.Grupa XIV pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści rękawice gr palca 0,17?
Odpowiedź: Zamawiający   podtrzymuje zapisy SIWZ.  
28.Grupa XIV pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści rękawice AQL 1,0?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
29.Grupa XIV pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści rękawice o dł 455mm?
Odpowiedź: Zamawiający   podtrzymuje zapisy SIWZ.  
30.Grupa XIV pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści rękawice o teksturze na całej powierzchni dłoni?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
31.Grupa XLII, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem o śr. 7cm spełniającą pozostałe wymagania 
SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający   podtrzymuje zapisy SIWZ.  
32.Grupa XLII, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem 6x8cm spełniającą pozostałe wymagania 
SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający   podtrzymuje zapisy SIWZ.  
33.Grupa XLII, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem o śr. 7cm w rozmiarze 75x90cm?
Odpowiedź: Zamawiający   podtrzymuje zapisy SIWZ.  
34.Grupa XLII, pozycja  3 Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem 6x8cm w rozmiarze 75x90cm?
Odpowiedź: Zamawiający   podtrzymuje zapisy SIWZ.  
35.Grupa XLII, pozycja  4 Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x70cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza  .  

Sporządził:
St. inspektor d/s zamówień publicznych
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