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Dział  Zamówień Publicznych            Parczew, dn. 27.11.2012r. 

fax (83) 355-21-13    

Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/22/2012 (1) 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych i akcesoriów do aparatury 
medycznej 

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 

Czy Zamawiający w części XVII pozycja 1 dopuszcza worek do dobowej zbiórki moczu o pojemnośc i 
2000ml, dren długości 140cm, dren odporny na skręcanie i załamywanie, z zastawką antyzwrotną, 
szczelny, nieprzeciekający, niesterylny, z podziałką pojemności. 

Odpowiedź 

Zadanie nr 17 pozycja 1 dotyczy osłonek do głowic endoskopowych. 

Pytanie 2 

Dotyczy pakietu nr 17 poz. 14,15,17 

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania poz. 14,15 oraz 17 rękawiczek winylowych pudrowanych, 
przeźroczystych, posiadających badania na wirusy oraz badania na odporność przed substancjami 
chemicznymi zgodnie z normą EN 374. 

Odpowiedź 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 

Pytanie 3 

Dotyczy pakietu nr 17 poz. 16 

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania poz. 16 rękawiczek winylowych niepudrowanych, 
przeźroczystych, posiadających badania na wirusy oraz badania na odporność przed substancjami 
chemicznymi zgodnie z normą EN 374. 

Odpowiedź 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 

Pytanie 4 
Dotyczy Zadania nr 23, pozycja 4: Uprzejmie prosimy o odstąpienie od wymogu przedstawienia 
potwierdzenia klasy przez niezależną organizację notyfikowaną i dopuszczenie potwierdzenia 
wydanego przez producenta, co jest zgodne z obowiązującymi ustawami oraz normą ISO 11140 dla 
wyrobów niemedycznych. Testy do sterylizacji nie są wyrobami medycznymi, a jedynie testami 
diagnostycznymi i zgodnie z ustawą nie wymagają certyfikacji przez niezależne jednostki 
notyfikowane. 

Odpowiedź 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 5 

Dotyczy Zadania nr 23, pozycja nr 4: Czy Zamawiający dopuści teksty klasy 6 nie posiadające 
powierzchni samoprzylepnej w opakowaniu po 250 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie 
odpowiednio przeliczona. 
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Odpowiedź 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 6 

Dotyczy Zadania nr 23, pozycja nr 5: Czy Zamawiający dopuści testy klasy 4 w opakowaniu po 500 
sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona. 

Odpowiedź 

Zamawiający wskazał w rozdz. III pkt 5 SIWZ sposób przeliczenia ogólnej ilości opakowań lub sztuk 
przedmiotu zamówienia. 

Pytanie 7 

Czy Zamawiający chcąc prowadzić badania cytologiczne zgodnie ze standardami dotyczącymi 
zapewnienia jakości w programach profilaktyki raka szyjki macicy, wymaga posiadania wykazu badań 
klinicznych dla zaoferowanych szczoteczek cytologicznych potwierdzających ich skuteczność 
w badaniach masowych (dotyczy zadania 28 poz.11)? 

Odpowiedź 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 8 

Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający rozszerzy zapisy SIWZ w Zadaniu 28 poprzez wymóg 
dopisania do Formularza cenowego dodatkowo rubryki „Nazwa handlowa” i „Numer katalogowy” 
oferowanego produktu? Prośbę swą motywujemy tym, iż dodatkowe rubryki umożliwią identyfikację 
i weryfikację produktu podczas dostawy. 

Odpowiedź 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. Zamawiający nie rozszerzy zapisów, ale Wykonawca może 
dopisać uszczegółowienie przedmiotu zamówienia np. nazwę handlową i numer katalogowy. 

Pytanie 9 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów SIWZ na podstawie  Rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 3 listopada 2004r § 3 pkt. 1 oraz Dyrektywy 93/42/EWG w Zadaniu 28 poz. 11                           
i postawi wymóg dołączenia przez Wykonawców certyfikatu CE łącznie z deklaracją zgodności co 
umożliwi właściwą identyfikację tych konkretnych wyrobów dopuszczonych do obrotu na terytorium 
RP? 

Odpowiedź 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 10 

Czy Zamawiający wydzieli z Zadania 22 poz. 11 „szczoteczka cytologiczna (…)” do odrębnego 
pakietu? 

Odpowiedź 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 11 

Czy Zamawiający w zakresie Zadania Nr 24 ma na myśli materiały eksploatacyjne charakteryzujące 
się wysoką jakością, znane i atestowane przez producenta urządzenia lub/i przez jego 
autoryzowanego przedstawiciela/serwis, czyli takie, które są – w sposób potwierdzony stosownym 
oświadczeniem tych podmiotów – w pełni kompatybilny z eksploatowanym przez Zamawiającego 
wstrzykiwaczem kontrastu: Medrat Vistron CT (nr seryjny 58356) i – jako takie – nie spowoduje 
usterek w jego działaniu, ani nie będą powodem jego uszkodzenia, jak również nie spowodują ryzyka 
cofnięcia udzielanych na ten aparat gwarancji lub/i rękojmi (udzielanych standardowo po wykonanych 
interwencjach serwisowo-naprawczych i okresowych przeglądach technicznych)? 

Odpowiedź 

Zamawiający w zadaniu 24 wymaga zaoferowania wyrobów zgodnych z opisem zawartym 
w formularzu cenowym oraz z rozdz. III pkt 4 SIWZ. 

Pytanie 12 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji (Poz. 7-
12) oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom 
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złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcyjno-użytkowych oraz jakości. 
Umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty 
zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo. 

Odpowiedź 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 

Pytanie 13 

Czy Zamawiający dopuści do oceny w poz. 7 rękaw foliowo-papierowe płaskie o długości rolki 200m 
po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania? 

Odpowiedź 

Zamawiający opisał w rozdz. III pkt 5 SIWZ warunki zaoferowania wyrobu w innej ilości niż to 
określono w formularzu cenowym. 

Pytanie 14 

Prosimy o określenie ilości opakowań niepełnych, które należy wycenić. Czy wycenić ułamkową ilość 
opakowań, czy zaokrąglić w górę, bądź zgodnie z zasadami matematyki  (do 0,5 w dół, a powyżej 0,5 
w górę)? 

Odpowiedź 

Zamawiający wskazał w rozdz. III pkt 5 SIWZ sposób przeliczenia ogólnej ilości opakowań lub sztuk 
przedmiotu zamówienia. 

Pytanie 15 

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy foliowo-papierowe o grubości 52 µm? 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawów foliowo-papierowych o grubości 52 µm, pozostałe 
parametry zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 16 

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy foliowo-papierowe o folii 5-warstwowej? 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawów foliowo papierowych o folii 5- warstwowej, pozostałe 
parametry zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 17 

Dotyczy pakiet 8 pozycja. 14 

Proszę o dopuszczenie kaniuli o długości 19mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza w zadaniu 8 pozycji 14 zaoferowanie kaniuli o długości 19mm. 

Pytanie 18 

Dotyczy pakietu 8 poz. 18 

Proszę o dopuszczenie kaniuli o przepływie 10 ml/min. 

Odpowiedź 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 
 
Podpisał:           

                           Dyrektor  

                                                                                   Samodzielnego Publicznego  

                                                                                    Zakładu Opieki Zdrowotnej  

                                                                                             w Parczewie  

                                                                        mgr Janusz Hordejuk 

 


