
                       Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie 

                               21-200 Parczew   ul. Kościelna 136    tel. (83 ) 355-21-02  fax. (83) 355-21-00 

                                           www.spzozparczew.pl            e-mail: sekrspzozparczew@wp.pl 

 

www.spzozparczew.pl   19.06.2013r.            Strona 1 z 3 

 

                                                                                                          
 
          Parczew, dnia 19.06.2013r. 

 
Dział Zamówień Publicznych 
fax (83) 355 21 13 
 
Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/12/2013 (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 

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy w zadaniu nr 8, pozycji nr 1 dopuści jałowy 
zestaw chirurgiczny uniwersalny wzmocniony - wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny  
polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze 
min. 70g/m² i współczynniku absorpcyjności min. 600%. Odporność na przeniknie cieczy – min. 200 cm 

H₂O. Skład :  
- 1 osłona na stolik Mayo o min. wym. 80x145cm, wykonana z folii PE o min. grubości  0,065 mm 
wzmocniona włókniną polipropylenową  
- 1 górna  samoprzylepna serweta o minimalnych wymiarach 150x240cm wzmocniona na powierzchni 
50x75cm 
- 1 dolna serweta samoprzylepna o min. wym. 175x200cm wzmocniona na powierzchni min. 50x75cm 
- 2 boczne serwety samoprzylepne o min. wym. 75x90cm wzmocnione na powierzchni min. 45x60cm 
- 1  taśma samoprzylepna 9x50cm 
- 4 ręczniki celulozowe  30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką 
Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm z folii polietylenowej o 
grubości min. 5 μm wzmocnionej włókniną polipropylenową na min. pow. 75x190cm.  Zestaw w 
opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające 
nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu piktogram 
potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo 
wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji.   
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza w zadaniu nr 8, pozycji nr 1 zestaw uniwersalny o wyżej wymienionych 
parametrach.  

 
Pytanie 2 

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy w zadaniu nr 11, pozycji nr 3 dopuści zestaw 
do operacji ginekologicznych - serwety wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny  
polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m². Odporność materiału na przeniknie cieczy  – min. 200 

cm H₂O. Skład :  
- 1 (dostępna także czerwona) osłona na stolik Mayo o min. wym. 80x145cm, wykonana z folii PE o min. 
grubości  0,065 mm, wzmocniona włókniną polipropylenową 
- 1 serweta główna o min. wym. 290x312cm,  ze zintegrowanymi nogawicami i przylepnym oknem 9x12 
cm, otoczonym wzmocnieniem o  min wym. 50x140cm  
- 1 samoprzylepna serweta do zakrycia okolic odbytu wykonana z przezroczystej folii polietylenowej o min. 
grubości 0,08mm – 50x50 cm 
- 1 serweta pod pośladki z laminatu PE+PP 75x90cm 
- 1  taśma samoprzylepna 9x50cm 
- 2 ręczniki celulozowe  30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką 
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 Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm z folii polietylenowej              
o grubości min. 5 μm wzmocnionej włókniną polipropylenową na min. pow. 75x190cm.  Zestaw                        
w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające 
nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu 
jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton)  
zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE.  Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny 
wskaźnik sterylizacji.  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 3 

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy w zadaniu nr 12, pozycji nr 1 dopuści zestaw 
do cięcia cesarskiego - serwety niezawierające celulozy ani wiskozy, wykonane z chłonnego laminatu 
polietylenu i włókniny  polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m². Odporność materiału na 

przeniknie cieczy – min. 200 cm H₂O.  Skład :  
- 1 (dostępna także czerwona) osłona na stolik Mayo o min. wym. 80x145cm, wykonana z folii PE o min. 
grubości  0,065 mm, wzmocniona włókniną polipropylenową 
- 1 serweta główna o min. wym. 250x315cm,  z przylepnym oknem otoczonym torbą do zbiórki płynów               
o min wym. 80x80cm z sitem, 2. zaworami i  kształtownikiem,  
- 1 owinięcie dla noworodka wykonane z miękkiej białej włókniny typu Spunlace 50 g/m²o min. wym. 
90x100cm 
- 1  taśma samoprzylepna 9x50cm 
- 2 ręczniki celulozowe  30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką 
Całość zawinięta ma być w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm z folii 
polietylenowej o grubości min. 5 μm wzmocnionej włókniną polipropylenową na min. pow. 75x190cm.  
Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe  
zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu 
jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton)  
zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE.  Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny 
wskaźnik sterylizacji.  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza w zadaniu nr 12 pozycja nr 1 zestaw do cesarskiego cięcia o wyżej 
wymienionych parametrach, przy zachowaniu parametru wymaganego tj. okna o wymiarach 19x29cm. 
 
Pytanie 4 

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy w zadaniu nr 1, pozycji nr 1 dopuści barierowy 
jałowy wzmocniony fartuch chirurgiczny niezawierający wiskozy ani celulozy, wykonany z 
pięciowarstwowej włókniny SMMMS o minimalnej gramaturze 35 g/m², wzmacniany wewnętrznie z przodu 
i na ¾ rękawów laminatem polietylenu i polipropylenu o minimalnej gramaturze 45g/m². Odporność na 

przeniknie cieczy w obszarze krytycznym – min. 215 cm H₂O. Kolor ciemnoniebieski, krój typu raglan, 
szwy wykonane techniką ultradźwiękową, ściągacze rękawów niezawierające bawełny, oznaczenie 
rozmiaru w postaci wszywki, troki umiejscowione w kartoniku gwarantującym  zachowanie sterylności 
tylnej części w czasie wiązania. Fartuch zawinięty w hydrofobową serwetę włókninową 60x60cm, w  
opakowaniu 2 chłonne ręczniki  z włókniny wiskozowej 40x40cm. Na opakowaniu wskaźnik sterylizacji 
oraz 2 samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, numer serii 
i datę ważności. 

Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że fartuch nie zawiera lateksu. 
Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE.   
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie 5 

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy w zadaniu nr 1, w pozycjach od nr 6 do nr 10  
dopuści kompresy gazowe sterylizowane metodą zwalidowaną radiacyjną? Zgodnie z normą dotyczącą 
sterylizacji wyrobów medycznych EN 556-1 bezspornie wynika, że nie istnieją podstawy do 
faworyzowania konkretnej metody sterylizacji wyrobów medycznych. Ustawodawca dopuścił wszystkie 
dostępne metody sterylizacji jako równoważne w procesie wytworzenia wyrobu medycznego określonego 
jako „sterylny” pod warunkiem, że jest to proces w pełni zwalidowany. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie 6 
dotyczy  § 2 ust.7 wzoru umowy 
Wnosimy o wykreślenie zapisu § 2 ust.7 i zastąpienie go poniższym zapisem umownym: 
 „W  przypadku zmiany stawki VAT, zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena (brutto), wartość netto 
pozostanie niezmienna.” 
Uzasadnienie: 
Zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa, na którą Wykonawcy nie mają żadnego wpływu. 
Ponieważ przewidywana zmiana stawek podatku VAT na wyroby medyczne z 8 do 23%, przy 
ewentualnym obowiązku zachowania niezmiennej ceny brutto, spowoduje nie tylko zmniejszenie 
wynagrodzenia netto Wykonawcy w stosunku do wynagrodzenia ofertowego, ale nawet skutkować może 
rażącą stratą po stronie Wykonawcy. W tych warunkach zwiększenie stawki podatku VAT o 15% 
powoduje, iż pierwotna kalkulacja ceny traci na aktualności, zaś umowa w sprawie zamówienia 
publicznego grozi Wykonawcy rażącą  stratą. 
W związku z powyższym prosimy o wprowadzenie do wzoru umowy wnioskowane postanowienie. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
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