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Sekcja  Zamówień Publicznych      Parczew, dn. 12.01.2012r. 

Fax (83) 355-21-13    

 
Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/1/3/2012 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów i akcesoriów 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. 
 
 
Pytanie 1. SIWZ 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę cen jednostkowych podczas trwania umowy ze względu na 
udokumentowaną zmianę cen u producenta? Wprowadzenie takiej zmiany będzie możliwe wyłącznie 
po wyrażeniu pisemnej zgody przez Zamawiającego. 
Odpowiedź 

Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ i wzoru umowy. 

Pytanie 2. SIWZ 
Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty zezwolenia na prowadzenie hurtowni 
farmaceutycznej, które nakłada obowiązek na wykonawcę powiadamiania zamawiającego o wszelkich 
wycofanych, wstrzymanych w obrocie produktach? 
Odpowiedź 

Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ i wzoru umowy. 

Pytanie 3. SIWZ 
Czy Zamawiający wymaga, aby na fakturze, dostarczonej wraz z zamówionym towarem, znajdowały 
się takie informacje jak nr serii i data ważności? 
Odpowiedź 

Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ i wzoru umowy. 

Pytanie 4. SIWZ 
Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się 
odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” 
posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu, zgodnie z §6 ust. 5 
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2002r. w sprawie Dobrej Praktyki Medycznej (Dz. U. 
z dnia 9 września 2002r.)? Jeśli tak, to czy Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu 
odpowiednio przystosowanych środków transportu do realizacji zamówienia? 
Odpowiedź 

Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ i wzoru umowy. 

Pytanie 5. Zadanie nr 4, poz. 2 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji, co pozwoli naszej firmie na 
złożenie bardzo konkurencyjnej oferty. 
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Odpowiedź 

Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ. 

Pytanie 6. Zadanie nr 8, poz. 17 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji, co pozwoli naszej firmie na 
złożenie bardzo konkurencyjnej oferty. 
Odpowiedź 
Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ. 

Pytanie 7. Zadanie nr 8, poz. 3, 4, 17 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji? Wydzielenie tej pozycji pozwoli na udział 
większej liczbie oferentów i uzyskanie przez szpital bardziej konkurencyjnych cenowo ofert. 
Odpowiedź 

Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ. 

Pytanie 8. Zadanie nr 10, poz. 1,2,3, 11, 12 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji? Wydzielenie tej pozycji pozwoli na udział 
większej liczbie oferentów i uzyskanie przez szpital bardziej konkurencyjnych cenowo ofert. 
Odpowiedź 

Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ. 

Pytanie 9. Zadanie nr 2, poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci o następujących 
oporach przepływu: przy 30l/min 1,3 przy 60l/min 3,2, przy 90l/min 5,5, spełniający pozostałe 
wymagania zawarte w SIWZ? 
Odpowiedź 

Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ. 

Pytanie 10. Zadanie nr 4, poz. 4 
Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga elektrod przyssawkowych o 
średnicy 20mm czy 30mm? 
Odpowiedź 
Elektroda przyssawkowa EKG kpl. =6 szt. o średnicy 30mm. 
 
Pytanie 11. Zadanie nr 7, poz. 1,2 
Prosimy o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie bardziej 
konkurencyjnej oferty. 
Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 12. Zadanie nr 7, poz. 8 
Czy Zamawiający dopuści worki silikonowy o pojemności 0,5l? 
Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza worek silikonowy o pojemności 0,5l. 

Pytanie 13 Zadanie nr 7, poz. 9 
Czy Zamawiający dopuści worek oddechowy o pojemności 2 litry? 
Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza worek oddechowy o pojemności 2 - 2,5 litra. 

Pytanie 14 Zadanie nr 7, poz. 9 
Czy Zamawiający dopuści worek oddechowy silikonowy o pojemności 2,3 litra? 
Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza worek oddechowy silikonowy o pojemności 2 - 2,5 litra. 

Pytanie 15. Zadanie nr 8, poz. 4 
Czy Zamawiający dopuści igłę do punkcji mostka o długości 50mm z regulacją 10-30mm? 
Odpowiedź 

Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ. 
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Pytanie 16. Zadanie nr 8, poz. 15 
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: 
● worek do zbiórki odprowadzanych płynów 2000ml z zastawką przeciwzwrotną, która zapobiega 
cofaniu się zaaspirowanych płynów z powrotem do pacjenta, oraz z zaworem spustowym. 
● Dreny łączące: pomiędzy workiem a kranikiem trójdrożnym (4.8x6.8-85cm dł.) oraz pomiędzy 
kranikiem i igłą (4.8x6.8-40cm dł.) 
● Szczelny kranik trójdrożny z nadrukowanymi wskaźnikami określającymi kierunek przepływu płynów 
aspirowanych i odprowadzanych do worka do drenażu; 
● Igła Veress 15G(100 mm długości), z automatrycznie cofającą się końcówką; 
● Strzykawka do aspiracji 60 ml z możliwości połączenia do trójdrożnego kraniku? 
Odpowiedź 

Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ. 

Pytanie 17. Zadanie nr 8, poz. 15 
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: 
● worek do zbiórki odprowadzanych płynów 2000ml z zastawką przeciwzwrotną, która zapobiega 
cofaniu się zaaspirowanych płynów z powrotem do pacjenta, oraz z zaworem spustowym. 
● Dreny łączące: pomiędzy workiem a kranikiem trójdrożnym (4.8x6.8-40cm dł.) oraz pomiędzy 
kranikiem i igłą (4.8x6.8-40cm dł.) 
● Szczelny kranik trójdrożny z nadrukowanymi wskaźnikami określającymi kierunek przepływu płynów 
aspirowanych i odprowadzanych do worka do drenażu; 
● Zestaw do aspiracji jest dostępny w kilku wersjach i rozmiarach, co pozwala na rozszerzenie 
wachlarza zastosowań. 
- trio igieł 55 mm (14G, 16G i 19G) 
- trio igieł 80 mm (14G, 16G i 19G) 
● Strzykawka do aspiracji 60 ml z możliwości połączenia do trójdrożnego kraniku? 
Odpowiedź 

Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ. 

Pytanie 18. Zadanie nr 8, poz. 16 
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: 
● worek z podziałka 2l 
● Wszystkie worki są wyposażone w bezzwrotną zastawkę i odpływ. 
● Dreny łączące: pomiędzy workiem a kranikiem trójdrożnym (4.8x6.8-85cm długości dla PARASET 2 
oraz 100 cm długości dla pozostałych wersji) oraz pomiędzy kranikiem i igłą (4.8x6.8-40cm dł.) 
● Trójdrożny szczelny kranik ze wskaźnikami określającymi kierunek przepływu płynó1) aspirowanych 
i odprowadzanych do worka do drenażu. 
● kaniulę, której zastosowanie ograniczona w możliwy sposób bolesność zabiegu. Po wprowadzeniu 
przez powłoki brzuszne i późniejszym wysunięciu z miejsca wkłucia części metalowej kaniuli w ciele 
pacjenta pozostaje giętki atraumatyczny cewnik, który nie uraża narządów wewnętrznych. 
● Igła kaniuli 16G (51 mm long) pakowana indywidualnie. 
● Strzykawka do aspiracji 60 ml z możliwości połączenia do trójdrożnego kraniku? 
Odpowiedź 

Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ. 

Pytanie 19. Zadanie nr 8, poz. 18 
Prosimy o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliw złożenie naszej firmie bardziej 
konkurencyjnej oferty. 
Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 20. Zadanie nr 8, poz. 19 
Czy Zamawiający dopuści aparat do przygotowania i pobierania leków z butelki z filtrem bakteryjnym 
0,1um. 
Odpowiedź 

Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.. 
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Pytanie 21. Zadanie nr 10, poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści igłę do ostrzykiwań wielorazową o średnicę 2,4 mm dł. 230? 
Odpowiedź 

Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.. 

Pytanie 21. Projekt umowy 
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu 
przyszłej umowy w zakresie zapisów §5: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
2) w wysokości 0,1% wartości nie dostarczonego w terminie wyboru, za każdy dzień zwłoki, w 
dostawie ponad termin określony umową 
3) za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych w asortymencie, w ramach postępowania 
reklamacyjnego, o którym mowa w §4 ust. 1 i 2 w wysokości 0,1% wartości przedmiotu 
zamówienia za każdy dzień zwłoki. 

Odpowiedź 

Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ. 

 

 

                                                                                 Podpisał:  
                                                                                            
                                                                                                               Dyrektor  
                                                                                                 Samodzielnego Publicznego  
                                                                                                  Zakładu Opieki Zdrowotnej  
                                                                                                           w Parczewie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
                                                                                                    mgr Janusz Hordejuk 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


