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                                                                                       Parczew, dnia  26.01.2012 
 
Sekcja Zamówień Publicznych 
fax (83) 355 21 13 
 
 
Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3522/11/10/2011 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej 4 845 000 EURO na dostosowanie SP ZOZ 
w Parczewie do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w celu 
podniesienia jakości świadczonych usług medycznych 
 

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
 

        W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
działając na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 
2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 113  poz. 759 ze zmianami), SPZOZ w Parczewie 
udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawcę. 
      Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz 
zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego. 

 

1. Dot. Załącznik nr 8 do SIWZ, poz. 1 „Sterylizator przelotowy parowy - 1" 

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania koszy do umieszczenia wsadu w komorze 

sterylizatora w ilościach: 

- kosz duży wykonany ze stali kwasoodpornej (wym. 585 x 395 x 195 mm) - 2 szt., 
- kosz mały wykonany ze stali kwasoodpornej (wym. 585 x 395 x 100 mm) - 4 szt. 

oraz kontenerów (z pokrywami) do zabezpieczenia w transporcie ładunku 
sterylnego, w drodze powrotnej do transportu zamkniętych narzędzi brudnych (w razie 
konieczności zamoczonych w środku dezynfekcyjnym) o wymiarach 650 x 450 x 224 mm. 
wykonanych z tworzywa odpornego na mycie i dezynfekcję (w tym dezynfekcję termiczną) - 
2 szt.  
Odpowiedź: Zamawiający wymaga kosza dużego wykonanego ze stali kwasoodpornej  
o wym. 585 x 395 x 195 mm  w ilości 2 szt. oraz Modyfikacja siwz oznaczanie sprawy nr  
SPZOZ.V.ZP-3522/11/9/2011 z dnia 25.01.2012r. 

2. Dot. Załącznik nr 8 do SIWZ, poz. 1 „Sterylizator przelotowy parowy - 2" 

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania koszy do umieszczenia wsadu w komorze 
sterylizatora w ilościach: 
-kosz duży wykonany ze stali kwasoodpornej (wym. 585 x 395 x 195 mm) - 18 szt., 
-kosz mały wykonany ze stali kwasoodpornej (wym. 585 x 395 x 100 mm) - 6 szt. 
oraz kontenerów (z pokrywami) do zabezpieczenia w transporcie ładunku sterylnego, 
w drodze powrotnej do transportu zamkniętych narzędzi brudnych (w razie konieczności 
zamoczonych w środku dezynfekcyjnym) o wymiarach 650 x 450 x 224 mm. wykonanych 
z tworzywa odpornego na mycie i dezynfekcję (w tym dezynfekcję termiczną) - 6 szt. 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga kosza dużego wykonanego ze stali kwasoodpornej    
o wym. 585 x 395 x 195 mm  w ilości 6 szt. oraz Modyfikacja siwz oznaczanie sprawy  
nr  SPZOZ.V.ZP-3522/11/9/2011 z dnia 25.01.2012r. 
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3. Dotyczy Parametry techniczne urządzeń pozycja 2. MYJNIA-DEZYNFEKATOR DO 
NARZĘDZI, CHIRURGICZNYCH I SPRZĘTU ANESTEZJOLOGICZNEGO 1 szt 

Temperatura sterylizacji 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie o temperaturze dezynfekcji regulowanej do 93 st.C 
oraz temperaturze suszenia do 110st.C ? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 
4. Dot. SIWZ 

Po analizie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na w/w przetarg, zgodnie z art. 38 

Pzp i VII rodz. SIWZ zwraca się o uzupełnienie dokumentacji przetargowej umieszczonej na 

stronie internetowej Zamawiającego dotyczącej Zadania nr 2 t.j  „Doposażenie pomieszczeń 

budynku uzależnień od alkoholu na potrzeby centralnej sterylizacji w urządzenia wraz 

z wykonaniem robót budowlanych, polegających na dostosowaniu pomieszczeń budynku 

uzależnień od alkoholu na potrzeby centralnej sterylizacji" o pełny  

1/ Projekt budowlano-wykonawczy ( branża architektura i technologia)  

2/ Projekt budowlano-wykonawczy (branża elektryczna) 

Inwestor zamieścił na stronie internetowej zamówienia tylko część rysunków tych 
dokumentacji bez spisów treści, wykazów rysunków części opisowych i części 
obliczeniowych. Pełne projekty zostały zamieszczone natomiast w branżach -konstrukcja 
i instalacje sanitarne. 

Zwracamy się również o zamieszczenie na stronie Inwestora jako uzupełnienie 
dokumentacji przetargowej zadania Nr 2 Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru 
Robót Budowanych wszystkich branży dla tego zadania . 

Uzupełnienie powyższych dokumentów wymagalne i niezbędne jest do właściwego 
przygotowania oferty oraz wykonania robót na zadaniu Nr 2 przetargu -.znak sprawy - 
SPZOZ.V.ZP-3522/11/2011 

Odpowiedź: Modyfikacja siwz oznaczanie sprawy nr  SPZOZ.V.ZP-3522/11/9/2011 z dnia 
25.01.2012r. 

 

 

 

 

                                                                          Podpisał:  
                                                                                                         Dyrektor  
                                                                                              Samodzielnego Publicznego  
                                                                                             Zakładu Opieki Zdrowotnej  
                                                                                                      w Parczewie  

                                                                                  mgr Janusz Hordejuk 

 


