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          Parczew, dnia 29.05.2012r. 

Sekcja Zamówień Publicznych 
fax (83) 355 21 13 
 
Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/13/2012 (3) 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych, szwów, wyrobów z flizeliny 
 

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. 

 
Pytanie 1 
Dotyczy zadania 6 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 1 fartucha o gramaturze 35 g/m² 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 2 
Dotyczy zadania 6 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 2 serwety na stolik mayo o wymiarze 78x145 cm. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza w pozycji 2 obłożenie na stolik MAYO o wym. 78 x 145 cm. Pozostałe zapisy 
SIWZ bez zmian. 
 
Pytanie 3 
Dotyczy zadania 6 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 3 serwety o wymiarze 150x190 cm 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza w pozycji 3 Serwetę nieprzemakalną o wym. min. 150x190 cm. Pozostałe zapisy 
SIWZ bez zmian. 
 
Pytanie 4 
Dotyczy zadania 6 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 5 następującego zestawu o gramaturze 60g/m²: 
1 serweta stołu Mayo 78x145 cm, wzmocniona 
4 ręczniki do rąk 
1 taśma op 9 x 50 cm 
1 prześcieradło dla dziecka 75x 120 cm 
1 serweta do cięcia cesarskiego 330x230 cm, torebka na płyny, warstwa ochronna z otworem 36 x 36 cm, 
uchwyt na przewody 
1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 5 
Dotyczy zadania 6 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 6 następującego zestawu, dwuwarstwowego o gramaturze 
60 g/m²: 
1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm 
2 ręczniki do rąk 
1 uchwyt na przewody z rzepami 2,5 x 30 cm 
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1 serweta ginekologiczna ze zintegrowaną przesłoną i torebką na płyny, 60 x 120 cm i  z przesłoną                       
9 x 12cm 
1 serweta ginekologiczna 270/230  x 260 cm, z przesłoną 24 x 21 cm z zintegrowanymi nogawicami 
1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 6 
Dotyczy Zadanie nr 2, pozycja 1 
Czy Zamawiający w wyżej wymienionej pozycji miał na myśli fartuch z włókniny, z nieprzemakalnymi 
foliowanymi wstawkami w części przedniej i w rękawach? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 7 
Dotyczy Zadanie nr 4, pozycja 10 
Czy Zamawiający dopuści w wyżej wymienionej pozycji serwetę w rozmiarze 45x40cm, pozostałe 
parametry zgodnie z SIWZ 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza serwetę włókninową sterylna 45cm x 40cm. 
 
Pytanie 8 
Dotyczy Zadanie nr 4, pozycja 11 
Czy Zamawiający dopuści w wyżej wymienionej pozycji serwetę w wymiarze 60 x 40cm, pozostałe 
parametry zgodne z SIWZ. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza serwetę włókninową sterylną 60cm x 40cm. 
 
Pytanie 9 
Dotyczy Zadanie nr 7, pozycja nr 1 
Czy Zamawiający dopuści w wyżej wymienionej pozycji folię o powierzchni lepnej w rozmiarze 30x28 cm 
i rozmiarze całkowitym 37x28 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 10 
Dotyczy Zadanie nr 7, pozycja nr 2 
Czy Zamawiający dopuści w wyżej wymienionej pozycji folię o powierzchni lepnej w rozmiarze 45x55 cm 
i rozmiarze całkowitym 62x45 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 11 
Dotyczy Zadanie nr 7, pozycja nr 3 
Czy Zamawiający dopuści w wyżej wymienionej pozycji folię o powierzchni lepnej w rozmiarze 28x15 cm 
i rozmiarze całkowitym 35x15 cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 12 
Dotyczy umowy 
Czy za termin dostawy uważane będą dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych 
od pracy? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z rozdz. III pkt.6 SIWZ i wzorem umowy. 
 
Pytanie 13 
Dotyczy umowy 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to by termin płatności wynosił 30 dni od daty otrzymania prawidłowo 
wystawionej faktury? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zgodnie z § 3 ust. 1 zał. Nr 5 do SIWZ. 
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Pytanie 14 
Dotyczy umowy 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to by kara umowna naliczana była w wysokości 0,5% wartości netto 
niedostarczonego towaru za każdy dzień zwłoki? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ i wzorem umowy. 
 
Pytanie 15 
Czy Zamawiający w zadaniu 10 w pozycjach od 1 do 31 dopuści szew wykonany z polimerów kwasu 
poliglikolowego, o podtrzymaniu po 3 tygodniach m. in. 30% przy zachowaniu pozostałych parametrów? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza w zadaniu 10 w pozycjach od 1 do 31 szew wykonany z polimerów kwasu 
poliglikolowego, o podtrzymaniu po 3 tygodniach m. in. 30%, pozostałe parametry bez zmian. 
 
Pytanie 16 
Czy Zamawiający w zadaniu 10 w pozycjach od 1 do 31 dopuści szew o parametrach podtrzymywania 
tkankowego po 3 tygodniach min. 30%, przy zachowaniu pozostałych cech szwu bez zmian? 
W przypadku odpowiedzi odmownej proszę Zamawiającego o podanie medycznego uzasadnienia oraz 
o wydzielenie pozycji od 1 do 31 do osobnego zadania, co pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty 
w zakresie pozostałych pozycji. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza w zadaniu 10 w pozycjach od 1 do 31 szew o parametrach podtrzymywania 
tkankowego po 3 tygodniach min. 30%, pozostałe parametry bez zmian. 
 
Pytanie 17 
Czy Zamawiający w zadaniu 10 w pozycjach, w których wymaga nici o długości 75 – 90cm dopuści 
również nici o długości 70 cm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 18 
Czy Zamawiający w zadaniu 10 w pozycjach, gdzie wymagana jest igła z tnącym końcem dopuści igły 
okrągłe zwykłe. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 19 
Czy Zamawiający w zadaniu 10 w pozycjach, gdzie wymagana jest igła z tnącym końcem dopuści igły 
okrągłe przyostrzone? Są to również igły okrągłe z tnącym końcem, a różnica w opisie wynika jedynie 
z nazewnictwa producenta 
Odpowiedź: 
Zamawiający w zadaniu 10 w pozycjach, gdzie jest igła z tnącym końcem, dopuszcza igły okrągłe 
przyostrzone. 
 
Pytanie 20 
Czy Zamawiający w zadaniu 10 w pozycjach, gdzie wymagana jest igła pogrubiona dopuści igły okrągłe 
wykonane ze stopu stali najwyższej jakości, co zapewnia im odpowiednią sztywność i odporność na 
zniekształcenia, ale bez określenia „pogrubiona”? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 21 
Czy Zamawiający w zadaniu 10 w pozycji 6 dopuści igłę o długości 37mm? 
 W przypadku odpowiedzi odmownej proszę Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji do osobnego 
zadania, co pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie 22 
Czy Zamawiający w Zadaniu 10 w pozycji 7 dopuści igłę o długości 37 lub 40mm? W przypadku 
odpowiedzi odmownej proszę Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji do osobnego zadania, co 
pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 23 

Czy Zamawiający w zadaniu 10 w pozycji 11 dopuści igłę o długości 48mm? 

W przypadku odpowiedzi odmownej proszę Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji do osobnego 

zadania. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 24 
Czy Zamawiający w zadaniu 10 w pozycji 12 dopuści igłę o długości 48mm? 
W przypadku odpowiedzi odmownej proszę Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji do osobnego 
zadania. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 25 
Czy Zamawiający w zadaniu 10 w pozycji 13 dopuści igłę o długości 35mm? 
W przypadku odpowiedzi odmownej proszę Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji do osobnego 
zadania. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 26 
Czy Zamawiający w zadaniu 10 w pozycji 15 dopuści igłę o długości 48mm? 
W przypadku odpowiedzi odmownej proszę Zamawiającego o wydzielenie ww, pozycji do osobnego 
zadania. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 27 
Czy Zamawiający w zadaniu 10 w pozycji 16 dopuści igłę o długości 48mm? 
W przypadku odpowiedzi odmownej proszę Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji do osobnego 
zadania. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 28 
Czy Zamawiający w zadaniu 10 w pozycji 21 dopuści igłę o długości 48mm? 
W przypadku odpowiedzi odmownej proszę Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji do osobnego 
zadania. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
  
Pytanie 29 
Czy Zamawiający w zadaniu 10 w pozycji 25 dopuści igłę o długości 20mm lub 25mm, pozostałe 
parametry bez zmian? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza w zadaniu 10 w pozycji 25, igłę o długości 25mm. Pozostałe parametry bez 
zmian. 
 
Pytanie 30 
Czy Zamawiający w zadaniu 10 w pozycji 26 dopuści igłę o długości 26mm, pozostałe parametry bez 
zmian? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza w zadaniu 10 w pozycji 26, igłę o długości 26mm. Pozostałe parametry bez 
zmian. 
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Pytanie 31 
Czy Zamawiający w zadaniu 10 w pozycji 32 dopuści igłę o długości 39mm, pozostałe parametry bez 
zmian? W przypadku odpowiedzi odmownej proszę Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji do 
osobnego zadania. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza w zadaniu 10 w pozycji 32, igłę o długości 39mm. Pozostałe parametry bez 
zmian. 
 
Pytanie 32 
Czy Zamawiający w zadaniu 10 w pozycji 33 dopuści igłę o długości 39mm, pozostałe parametry bez 
zmian? W przypadku odpowiedzi odmownej proszę Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji do 
osobnego zadania. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
 

Podpisał:  

            Dyrektor  
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