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Parczew, dnia 01.06.2012r. 

Sekcja Zamówień Publicznych 
fax (83) 355 21 13 
 
Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/13/2012 (6) 
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 
Zadanie nr 2, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści fartuch operacyjny o gramaturze 65g z włókniny podfoliowanje na całe 
powierzchni nieprzemakalny bez wstawek, spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 2 
Zadanie nr 2, pozycja 3 
Czy Zamawiający dopuści gazę sterylizowaną tlenkiem etylenu? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga w zadaniu Nr 2 w poz. 3 gazy wyjałowionej  sterylnej 13-nitkowej, sterylizowanej 
w parze wodnej,  kl. IIa lub wyższej. Modyfikacja SIWZ SPZOZ.V.ZP-352013/2012 (4) z dnia 
30.05.2012r 
 
Pytanie 3 
Zadanie nr 2, pozycja 4 
Czy Zamawiający dopuści kompresy 12 warstwowe, spełniające pozostałe wymagania zawarte 
w SIW2? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody 
 
Pytanie 4 
Zadanie nr 2, pozycja 5 
Czy Zamawiający dopuści kompresy 12 lub 16warstwowe, spełniające pozostałe wymagania zawarte w 
SIWZ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody 
 
Pytanie 5 
Zadanie nr 2, pozycja 5 
Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a’10sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej 
ilości? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza w zadaniu nr 2 w poz. 5 kompresy pakowane a’10 sztuk z odpowiednim 
przeliczeniem zamawianej ilości. Pozostałe parametry bez zmian. 
 
Pytanie 6 
Zadanie nr 2, pozycja 6 



www.spzozparczew.pl  01.06.2012r.    Strona 2 z 5 
 

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a’10sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej 
ilości? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza w zadaniu nr 2 w poz. 6 kompresy pakowane a’10sztuk z odpowiednim 
przeliczeniem zamawianej ilości. Pozostałe parametry bez zmian. 
 
Pytanie 7 
Zadanie nr 2, pozycja 7 
Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a’10sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej 
ilości? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza w zadaniu nr 2 w poz. 7 kompresy pakowane a’10sztuk z odpowiednim 
przeliczeniem zamawianej ilości. Pozostałe parametry bez zmian. 
 
Pytanie 8 
Zadanie nr 3, pozycja 1-5 
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej 
firmie konkurencyjnej oferty. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody 
 
Pytanie 9 
Zadanie nr 3, pozycja 6-11 
Czy Zamawiający dopuści składający się z 79% włókien poliamidowych i 21% włókien elastycznych? W 
przypadku negatywnej odpowiedzi proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody 
 
Pytanie 10 
Zadanie nr 3, pozycja 14-15  

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 5-6 minut? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody 
 
Pytanie 11 
Zadanie nr 3, pozycja 14-15 
Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 5-6minut? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 12 
Zadanie nr 3, pozycja 17 
Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 10x12cm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody 
 
Pytanie 13 
Zadanie nr 3, pozycja 18 
Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 2,5g/30,5cm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody 
 
Pytanie 14 
Zadanie nr 3, pozycja 19-30 
Zwracamy się z prośba o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej 
firmie konkurencyjnej oferty. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody 
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Pytanie 15 
Zadanie nr 4, pozycja 2 
Czy Zamawiający dopuści fartuch przedni foliowy uniwersalny przekładany przez szyję oraz wiązany do 
tyłu, niesterylny w rozmiarze 71x116cm. W przypadku negatywnej odpowiedzi proszę o wydzielenie w/w 
pozycji do osobnego pakietu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 16 
Zadanie nr 4, pozycja 8 
Zwracamy się z prośba o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej 
firmie konkurencyjnej oferty 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 17 
Zadanie nr 4, pozycja 10 
Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x50cm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza w Zadaniu nr 4 w pozycji 10 serwetę włókninową sterylną w rozmiarze 
50x50cm. 
 
Pytanie 18 
Zadanie nr 4, pozycja 12 
Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x75cm, spełniającą pozostałe wymagania zawarte w 
SIWZ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza serwetę z otworem sterylną 50x75cm. 
 
Pytanie 19 
Zadanie nr 6, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMMSS, spełniający 
pozostałe wymagania zawarte w SIWZ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 20 
Zadanie nr 6, pozycja 2 
Czy Zamawiający dopuści obłożenie na stolik MAYO w rozmiarze 80x140cm; spełniające pozostałe 
wymagania zawarte w SIWZ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza obłożenie na stolik MAYO w rozmiarze 80x140cm. Pozostałe parametry bez 
zmian. 
 
Pytanie 21 
Zadanie nr 6, pozycja 3 
Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150x180cm spełniająca pozostałe wymagania zawarte 
w SIWZ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 22 
Zadanie nr 6, pozycja 5 
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: 
1 szt. serweta na stolik 150 cm x 190 cm 
1 szt. serweta na stolik Mayo wzmocniona, czerwona 80 cm x 140 cm 
1 szt. serweta do cięcia cesarskiego 200 cm x 320 cm         
z otworem z folią operacyjną o wym. 25 cm x 30 cm, 
torbą do zbiórki płynów o wym. 75 cm x 85 cm 
ze sztywnikiem, filtrem, 2-ma końcówkami do podłączenia ssaka 
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1 szt. ręcznik chłonny dla noworodka 75 cm x 80 cm 
1 szt. taśma przylepna 10 cm x 50 cm 
4 szt. ręcznik do rąk 30 cm x 30 cm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 23 
Zadanie nr 6, pozycja 6 
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: 
1 szt. serweta na stolik 150 cm x 190 cm 
1 szt. serweta na stolik Mayo wzmocniona, czerwona 80 cm x 140 cm 
1 szt. serweta z przylepcem 170 cm x 180 cm 
1 szt. serweta kroczowa 75 cm x 100 cm 
z otworem przylepnym o wym. 6 cm x 14 cm i przylepcem 
2 szt. nogawica 70 cm x 120 cm 
1 szt. taśma przylepna 10 cm x 50 cm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 24 
Zadanie nr 10. pozycja 1-31 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów syntetycznych wchłanialnych plecionych powlekanych, 
wykonanych z kwasu poliglikolowego o okresie wchłaniania 60-90 dni i zdolności podtrzymywania 
tkankowego ok. 70% po 2 tygodniach i ok. 50% po 3 tygodniach? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 25 
Zadanie nr 10, pozycja 4 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 36mm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 26 
Zadanie nr 10, pozycja 6, pozycja 8 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej z tnącym końcem bez określenia pogrubiona? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 27 
Zadanie nr 10, pozycja 7 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej z tnącym końcem o długości 40mm bez określenia 
pogrubiona? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 28 
Zadanie nr 10, pozycja 11 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 40mm lub 48mm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 29 
Zadanie nr 10, pozycja 12, pozycja 21 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 48mm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie30 
Zadanie nr 10, pozycja 15 -17 
Czy Zamawiający w tych pozycjach dopuści zaoferowanie igły o długości 40mm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie31 
Zadanie nr 10, pozycja 25 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 20mm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie32 
Zadanie nr 10, pozycja 33 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 40mm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

 

Podpisał:  

            Dyrektor  

Samodzielnego Publicznego  

  Zakładu Opieki Zdrowotnej  

               w Parczewie  

    mgr Janusz Hordejuk 
 
 


