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WSZYSCY    UCZESTNICY   POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej równowartości 125000 euro na 
dostawę leków, preparatów diagnostycznych, substancji recepturowych i art. pomocniczych stosowanych w 
recepturze oraz materiałów opatrunkowych wg asortymentów i ilości wyszczególnionych w dodatku do niniejszej 
SIWZ.

  
Znak sprawy: SPZOZ LEKI / 2011   Nr ogłoszenia – 2011/S 6-008461  z dnia 11.01.2011r 

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

1. Pakiet nr XIX, pozycja 130 - Czy Zamawiający wydzieli pozycje 130 z zadania XIX 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: Z  amawiający nie wydzieli.  
2. Pakiet nr XIX, pozycja 130 - Czy Zamawiający dopuści żel do cewnikowania z lidokainą, jałowy w opakowaniu 

a’10ml  w ampułko-strzykawce, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
3. Pakiet nr XXIX, pozycja 9-10 - Czy Zamawiający dopuści opaskę gipsowa szybkowiążącą  o czasie wiązania 5-6 

minut w opakowaniu a’1szt. z przeliczeniem ilości, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.
4. Pakiet nr XXIX, pozycja 11 - Czy Zamawiający dopuści opaskę gipsowa szybkowiążącą  15cm x 3mb o czasie 

wiązania 5-6 minut w opakowaniu a’1szt. z przeliczeniem ilości, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
5. Pakiet  nr  XXIX, pozycja 12 -  Czy Zamawiający dopuści  opatrunek przeźroczysty 15cm x 28cm, spełniający 

pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza  opatrunek przeźroczysty 15cm x 28cm.
6. Pakiet nr XXIX, pozycja 16-19 -  Czy Zamawiający wydzieli  pozycje 16-19 z zadania XXIX 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 nie wydzieli.
7. Pakiet nr XXIX, pozycja 26 - Czy Zamawiający dopuści przylepiec jałowy do nieinwazyjnego zamykania ran 

o rozm. 3mmx75mm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza przylepiec jałowy do nieinwazyjnego zamykania ran o rozm. 3mm x 75mm
8. Pakiet  nr  XXIX,  pozycja  30  -  Czy  Zamawiający  dopuści  ligninę  w  opakowaniu  papierowym,  spełniającą 

pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
9. Pakiet nr XXIX, pozycja 30 -  Czy Zamawiający dopuści ligninę w opakowaniu wewnętrznym papierowym i 

zewnętrznym foliowym, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza    ligninę w opakowaniu wewnętrznym papierowym i zewnętrznym foliowym.  
10. Pakiet  nr  XXIX,  pozycja  41  -  Czy  Zamawiający  dopuści  serwetę  gazową  z  nitką  i  tasiemką  RTG  bez 
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samoprzylepnych nalepek TAG, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:   Z  amawiający nie dopuszcza.  
11. Pakiet nr XXIX, pozycja 42-44 -  Czy Zamawiający wydzieli pozycje 42-44 z zadania XXIX 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 nie wydzieli.  
12. Pakiet  nr  XXIX,  pozycja  46  -  Czy Zamawiający  dopuści  przeźroczysty  opatrunek  o  rozm.  6cm x  7cm w 

opakowaniu a’50szt. z przeliczeniem ilości, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:   Zamawiający nie dopuszcza  .  
13. Pakiet nr XXIX, pozycja 47 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek w opakowaniu a’50szt. z przeliczeniem ilości, 

spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza   opatrunek w opakowaniu a’50szt z przeliczeniem ilości.  
14. Pakiet nr XXIX, pozycja 48 i 50 - Czy Zamawiający wydzieli pozycje 48 i 50 z zadania XXIX 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 nie wydzieli. 
15. Pakiet nr XXIX, pozycja 51 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozm. 6cm x 7cm lub 10cm x 12cm z 

przeliczeniem ilości, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
16. Pakiet nr XXIX, pozycja 52 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek w opakowaniu a’50szt. z przeliczeniem ilości, 

spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza   opatrunek w opakowaniu a’50szt z przeliczeniem ilości.  
17. Pakiet nr XXXI, pozycja 1 - Czy Zamawiający wydzieli i dopuści kompresy włókninowe 4W w op. a’2szt.  z 

przeliczeniem ilości i zaokrągleniem do pełnego opakowania, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli.
18. Pakiet nr XXXIII, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną sterylną o powierzchni całkowitej 

56cm x 84cm i pow. klejącej 56cm x 77cm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
19. Pakiet nr XXXIII, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną sterylną z poliuretanu o powierzchni 

całkowitej 55cm x 45cm i pow. klejącej 45cm x 48cm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza..
20. Pakiet nr XXXI, pozycja 2 i 11 - Czy Zamawiający wydzieli pozycje 2 i 11 z zadania XXXIII 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 nie wydzieli.
21. Pakiet nr XXXIII, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną sterylną z poliuretanu o powierzchni 

całkowitej 25cm x 14cm i pow. klejącej 21cm x 14cm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
22. Pakiet nr XXXIII, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną sterylną z poliuretanu o powierzchni 

całkowitej 84cm x 56cm i pow. klejącej 77cm x 56cm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza..
23. Pakiet nr XXXIII, pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozm. 6cm x 7cm, spełniający pozostałe 

wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
24. Pakiet nr XXXIII, pozycja 8 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozm. 10cm x 12cm bez metki, spełniający 

pozostałe wymagania SIWZ?



Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
25. Pakiet nr XXXIII, pozycja 9 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek bez metki, spełniający pozostałe wymagania 

SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
26. Pakiet nr XXXIII, pozycja 10 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozm. 9cm x 12cm, spełniający pozostałe 

wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
27. Niniejszy zwracamy się z zapytaniem, czy w Grupie VII poz. 1 (Sevofluranum 250ml – 25 butelek), użyczone do 

Sevoflurane parowniki  mają  być  ze  szczelnym bezpośrednim systemem napełniania  bez żadnych elementów 

łączących butelkę z parownikiem.

Odpowiedź: TAK jeśli Wykonawca zaproponuje lek o nazwie   SEVORANE,   NIE jeśli Wykonawca zaproponuje lek inny   
niż    SEVORANE   z zastrzeżeniem iż (w cenę leku należy wkalkulować kalibrację parownika do oferowanego leku  oraz   
dostawę w użyczenie dwóch parowników na okres trwania umowy do aparatów do znieczuleń typu FALCON i TITUS 
DRAGER).

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

Zatwierdził:
                Dyrektor SPZOZ w Sokółce

                             Jerzy Kułakowski
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