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Białystok, 22 stycznia 2020 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
na dostawę materialów medycznych na

potrzeby SP ZOZ WSPR w BiaĘmstoku

EoP.332.2.20

DOTYCZY: postępowąnią prowadzonego w ttybie przetargu nieograniczonego na dostawę
mąteriąłów medycznych na potrzeby SP ZOZ WSPR w BiaĘmstoku

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

DziŃając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zultówięń
publicznych (Dz.U.20I9.1843 tj. z póżn. zm.) w związku z prośbą o udzielenie łll,jaśnień
dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1:
Dotyczy przedmiotu zamówienia częśó 1. Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych
parametrów w części 1 Zestawu do pilnego drenażu odmy opłucnowej. Wprowadzenie typu cewnik
na igle. W skład zestawu wchodzi wzmocniony cewnik 8,5 Fr o długości 6cm, Igła introduktora
cewnika 15 G, zawór do drenażu klatki piersiowej zapobiegający napłlłvowi powietrza do
przestrzeni opłucnowej (zastawka Heimlicha), kanik jednodrożny, nxkałącząca, okągły dysk jako
mocowanie cewnika, strzykawka, przezroczysta taśma.

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SIWZ.

Pytanie 2:
Dotyczy Oświadczenia odnośnie art. 24 lst.l pkt 23 ustawy Pzp - grupa kapitałowa, wymóg
ńożęnia oświadczenia po 3 dniach od zamieszczenia przez Zarnawiającego informacji o których
mowa w art. 86 ust.5 Pzp. Czy Zatnawiający uzna za spełniony wymóg ań. 24 ttst. I pkt 23 ustawy
Pzp, jeśli Wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne
oświadczenia wraz z ofeftą?

9,d@ź:
Zamawiający przyjmie oświadczenie wykonawcy o braku przynaleźności do jakiejkolwiek grupy
kapitałowej, bądź przyna|eżności do grupy kapitałowej, złożone wtaz z ofertą, w sytuacj i gdy
w postępowaniu złożono jedną ofeńę lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Oświadczenie o braku przynaleźności do grupy kapitałowej złożonę wraz z ofertą, niezależnie od
ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdzi brak /
podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art.24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. l
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Wykonawca musi jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana s}luacji wykonawcy
w toku postępowania (\łłączenie do grupy kapitałowej), będzie powodowała obowiązek aktualizacji
takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.

Pytanie 3:
Część 5. Czy zamawiający dopuści podanie w ww, pozycj i ceny jednostkowej dla najmniejszego
opakowania handlowego zawierającego 50 sztŃ elektrod?

Odpowiedź:
Zamawiający dop,lszcza, ale nie wymaga.

Ętanie 4:
Część 5. Jeśli Zamawialący nie dopuści wyceny opakowań, prosimy wówczas o dopuszczenie
możliwości podania ceny jednostkowej netto do 4 miejsc po przecinku.

Odpowiedź:
Nie dotyczy.

Pytanie 5:
Częśó 5 - Elektrody samoprzylepne EKG dla dorosłych
Prosimy ZamawiĄącego o dopuszczenie wyceny elektrod EKG w przeliczeniu na opakowania
jednostkowe po 50 sztuk. Ilośó zaoferowana to 6000 opakowań.

Odnowiedź:
Zamawiający dopuszcza. ale nie wl.rnaga.

Pytanie 6:
Część nr 5. Czy Zamawiający wymaga wysokiej jakości elektrody samoprzylepnej EKG (do
monitorowania w waruŃach pozaszpitalnych) na podłożu z pianki , w kształcie prostokąta o
wymiarach 32 x 44 mm, z powierzchrrią ciekłego (mokrego) żelu 201 mm2 i powierzchnią czujnika
'79 mm2 ?

Odpowiedź:
Zarnańający dopnszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 7:
Część 2. Czy Zama'wiający dopuści wziemiki do otoskopu w opakowaniu a'34 sń. z przeliczeniem
zaoferowanej ilości na 15 opakowń?

Odpowiedź:
Zarnawiający dopuszcza. ale nie rłymaga.

Pytanie 8:
Część 3 . Czy Zamawiający dopuści wziemiki do otoskopu w opakowaniu a'34 szt. z ptzeliczeniem
zaoferowanej ilości na 59 opakowń?
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Odnowiedź:
Zarnawiający dopuszcza, alc nic wymaga.

Pytanie 9:
dotyczy Części nr 5.Zwracamy się do Zamawiającego z plośbą o moźliwość zaoferowania ceny za
opakowanie A.50 szL. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości na pełne opakowania,

Odpowiedź:
Zalnawiający doptlszcza. ale llie rł 5 tnaga.

Powższe wyiaśnicnia nie powodują zmiany tcrminu składania ot-ert.

UWAGA: Prosimv o rrotwicrdzenie otrzymania niniciszcgo rlisma
emailem: p!4glżrgtar-]i],§p!.bialv§tol{.|-}!
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