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          Parczew, dnia 24.05.2012r. 

Sekcja Zamówień Publicznych 
fax (83) 355 21 13 
 
Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/13/2012 (2) 
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 pakietu 1 poz. 1: 
Czy Zamawiający dopuści pakiet zawierający: 

1. Serweta 2 warst. barierowa Hospidrape 45x75 cm – 1 szt. 
2. Kompresy włókninowe 7,5x7,5 cm – 5 szt. 
3. Tupfery gazowe 20/19 cm – 5szt. 
4. Pęseta anatomiczna plastikowo – metalowa – 1szt. 
5. Maska chirurgiczna biała – 1 szt. 
6. Rękawice lateksowe zabiegowe bezpudr. rozm. M – 2szt. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 10 pozycji 32, 33 igły odwrotnie tnącej przy 
zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza w pozycji 32 i 33 igły odwrotnie tnące. 
 
Pytanie 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 10 pozycji 33 igły o długości 60mm przy 
zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 4 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyłączenie z zadania 10 pozycji 32-35 i utworzenie z nich 
osobnego pakietu. Pozwoli to na postawienie większej ilości konkurencyjnych ofert. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 5 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 14 pozycji 1 igły odwrotnie tnącej przy 
zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza w pozycji 1 igły odwrotnie tnące proste 55-60mm. 
 
Pytanie 6 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 14 pozycji 1 nici o długości 100 cm wykonanej 
z monofilamentu poliamidowego o zmniejszonej chłonności i pamięci skrętu przy zachowaniu pozostałych 
parametrów szwu bez zmian. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 7 
Dotyczy przedmiotu zamówienia w zadaniu 6 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch chirurgiczny – do procedur standardowych, wykonanych 
z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m²; fartuch złożony w sposób zapewniający 
aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na 
rzep. Rękawy szyte techniką ultradźwiękową, troki klejone. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju 
nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Opakowanie folia – papier 
z czterema etykietami przylepnymi, wewnętrzne owinięcie papierowe, dodatkowo pakowane z dwoma 
celulozowymi ręcznikami. Zgodny z normą PN EN 13795 – wymagania standardowe. Dostępne rozmiary: 
L, LL, XL, XLL, przy czym wymiary mieszczą się w normach ustalonych dla symboli odpowiednio 
M,L,XL,XXL? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 8 
Dotyczy przedmiotu zamówienia w zadaniu 6 poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści obłożenie na stolik MAYO z folii polietylenowej o wym. 79x145cm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza obłożenie na stolik MAYO z folii polietylenowej o wymiarach 79x145. 
 
Pytanie 9 
Dotyczy przedmiotu zamówienia w zadaniu 6 poz. 5 
Czy Zamawiający dopuści zestaw do cięcia cesarskiego w składzie: 
Serweta chirurgiczna do cięcia cesarskiego o wymiarach 180x300 cm posiadająca otwór w kształcie 
Trapezu o wymiarach: wysokość 23 cm, dolna podstawa 33 cm, górna podstawa 23 cm, wypełniona 
folią chirurgiczną posiadająca zintegrowany, okalający worek do przechwytywania płynów 
wyposażony w sztywnik i zawór drenażowy …… 180x300   1 
serweta – owinięcie noworodka …………………... 60x90     1 
taśmy samoprzylepne …………………………….… 9x49      1 
ręczniki chłonne ……………………………………. 30x40      4 
osłona na stolik MAYO ………………………….…. 79x145    1 
serweta na stolik – (owinięcie zestawu) …………  150x200   1 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 10 
Dotyczy przedmiotu zamówienia w zadaniu 6 poz. 6 
Czy Zamawiający dopuści do ginekologii wykonany z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 63 g/m²: 
serweta chirurgiczna do zabiegów ginekologicznych dolnych o wymiarach 240/150x150 cm 
zintegrowana z nogawicami, posiada otwór samoprzylepny o wymiarach  10x15 cm 
w okolicach krocza ……………………………….. 240/150x150    1 
serweta na stolik – (owinięcie zestawu) ………..  150x180          1 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 11 
Dotyczy przedmiotu zamówienia w zadaniu 12 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny w składzie: 
serweta górna z taśmą samoprzylepną – ekran anestezjologiczny …..  240x150     1 
serwety boczne z taśmą samoprzylepną  ………………………………..   90x75        2 
serweta dolna z taśmą samoprzylepną  ………………………………….  175x175     1 
taśma samoprzylepna  …………………………………………………….     9x49         1 
ręczniki chłonne  …………………………………………………………..    18x25         4 
osłona na stolik MAYO  ……………………………………………………   79x145       1 
serweta na stolik – (owinięcie zestawu) …………………………………..    150x190   1 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie 12 
Dotyczy przedmiotu zamówienia w zadaniu 12 poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści zestaw porodowy w składzie: 
foliowany wysoko chłonny podkład  ………………………… 60x90      1 
serwety chirurgiczne  …………………………………………... 50x60     2 
ręczniki (do owinięcia noworodka) …………………………… 56x80      2 
ręczniki chłonne ………………………………………………… 18x26     6 
kompresy włókninowe ………………………………………….. 10x10    20 
serweta na stolik – (owinięcie zestawu) …………………….. 100x150   1 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 13 
Dotyczy przedmiotu zamówienia w zadaniu 13 poz. 2-5 
Czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch chirurgiczny – do procedur standardowych, wykonany z lekkiej 
i przewiewnej włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m²; fartuch złożony w sposób zapewniający 
aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na 
rzep. Rękawy szyte techniką ultradźwiękową, troki klejone. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju 
nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Opakowanie folia-papier 
z czterema etykietami przylepnymi, wewnętrzne owinięcie papierowe, dodatkowo pakowane z dwoma 
celulozowymi ręcznikami. Zgodny z normą PN EN 13795 – wymagania standardowe. Dostępne rozmiary: 
L, LL, XL, XLL, przy czym wymiary mieszczą się w normach ustalonych dla symboli odpowiednio M, L, XL, 
XXL? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 14 
Dotyczy przedmiotu zamówienia w zadaniu 13 poz. 8 
Czy Zamawiający dopuści podkład z włókniny polipropylenowej w rozm. 130x210cm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 15 
Dotyczy przedmiotu zamówienia w zadaniu 13 poz. 9 
Zwracamy się do Państwa z prośbą o wydzielenie z pakietu nr 13 pozycji 9 i umieszczenie tego 
asortymentu w oddzielnym pakiecie. Tak skonstruowany pakiet umożliwia naszej firmie – producentowi 
wysokiej jakości  wyrobów jednorazowego użytku przeznaczonych na salę operacyjną złożenie oferty na 
dostawy wyrobów określonych w tym pakiecie. Podział pakietu nie narusza zapisów art. 32 ust. 2  ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych, a spowoduje większą konkurencyjność, a więc pozwoli wyłonić dostawcę 
oferującego lepszy jakościowo towar po niższej cenie oraz umożliwi Zamawiającemu bardziej racjonalne 
wydatkowanie środków budżetowych. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 16 
Dotyczy Zadania 10 poz. 6,7 
Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycjach igłę o długości 37 mm, pozostałe parametry bez zmian. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 17 
Dotyczy zadania 10 poz. 12,21 
Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycjach igłę o długości 48 mm, pozostałe parametry bez zmian. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 18 
Dotyczy Zadania 10 poz. 16 
Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji igłę o długości 45 mm, pozostałe parametry bez zmian. 
Odpowiedź: 
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Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 19 
Dotyczy Zadania 10 poz. 26 
Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji igłę o długości 26 mm, pozostały parametry bez zmian? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 20 
Dotyczy zadania 10 poz. 33 
Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igły odwrotnie tnącą o długości 
48mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
 

Podpisał:  

            Dyrektor  

Samodzielnego Publicznego  

 Zakładu Opieki Zdrowotnej  

       w Parczewie  
 
mgr Janusz Hordejuk 


