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Parczew, 06.05.2014 r. 

Dział Zamówień Publicznych 
fax (83) 355 21 13 
zaopspzozparczew@wp.pl 
 
Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/9/2014(4) 
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 jedn. Dz. U. 
z 2013 r, poz. 907 z późniejszymi zmianami), Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 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 Zadania nr 12, poz. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do cesarskiego cięcia z laminatu dwuwarstwowego 
o gramaturze 56g/m2 o składzie: 
 

skład                                        ilość       rozmiar      otwór 

serweta z workiem, folią 
chirurgiczną 

1 320x180 KWADRAT 

podkład chłonny z pulpy 
celulozowej typu Seni Soft 

Basic 
1 90x60   

serweta na stół instrum. 1 190x150   

serweta na stolik Mayo 1 145x80   

serwetki do rąk 2 40x20   

serwetki do rąk 2 40x20 

 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 
Pytanie 2. Dotyczy wzoru umowy 

Czy terminy w umowie podane są w dniach roboczych czy kalendarzowych? Jeżeli w roboczych to czy przez 
termin dni robocze Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od 
pracy? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ i wzorem umowy.  

 
Pytanie 3. Dotyczy wzoru umowy 
Czy Zamawiający jest w stanie określić, jaki procent przedmiotu zamówienia zostanie zrealizowany na pewno? 
Odpowiedź: Zamawiający określa ilości w poszczególnych asortymentach z należyta starannością, aczkolwiek 
nigdy nie jest w stanie przewidzieć wzmożonej zachorowalności pacjentów, czy też odwrotnie, zmniejszenia 
zachorowalności w porównaniu do okresów poprzednich lat. W związku z tym brak jest możliwości określenia 
sztywnych granic co do uprawnienia Zamawiającego wynikającego z §1 ust. 3 i 4 umowy. 
 
Pytanie 4. Dotyczy wzoru umowy 
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 2 wzoru umowy zostało dopisane zdanie o następującej (lub podobnej) 
treści: „Ponadto ceny mogą ulec zmianie w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut 
EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych 
wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy 
przekroczy 3%.”? 
Dopisanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował 
zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy 
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Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.  
 
Pytanie 5. Dotyczy Zadania 20, pozycja 1-31 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z kwasu poliglikolowego o okresie wchłaniania 60-90 dni, 
przy zachowaniu pozostałych parametrów siwz? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.  
 
Pytanie 6. Dotyczy Zadania 20, pozycja 2, 22, 27 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą pogrubioną? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w pozycji 2, 22, 27 szwy z igłą pogrubioną, pozostałe parametry bez zmian. 
 
Pytanie 7. Dotyczy Zadania 20, pozycja 4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą o dł. 36mm? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.  
 
Pytanie 8. Dotyczy Zadania 20, pozycja 6- 8 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą bez pogrubienia? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w pozycji 6-8 szwy z igłą bez pogrubienia, pozostałe parametry bez zmian. 
 
Pytanie 9. Dotyczy Zadania 20, pozycja 7, 15-17 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą o dł. 40mm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w pozycji 7, 15-17 szwy z igłą o dł. 40mm, pozostałe parametry bez zmian. 
 
Pytanie 10. Dotyczy Zadania 20, pozycja 11, 21 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą o dł. 40mm lub 48mm? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.  
 
Pytanie 11. Dotyczy Zadania 20, pozycja 12 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą o dł. 48mm? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.  
 
Pytanie 12. Dotyczy Zadania 20, pozycja 25 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą o dł. 20mm lub 26mm? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.  
 
Pytanie 13. Dotyczy Zadania 20, pozycja 26 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą o dł. 26mm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w pozycji 26 szwy z igłą o dł. 26mm, pozostałe parametry bez zmian. 
 
Pytanie 14. Dotyczy Zadania 20, pozycja 32 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą o dł. 39mm? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.  
 
Pytanie 15. Dotyczy Zadania 20, pozycja 33 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą o dł. 40mm? W przypadku negatywnej odpowiedzi 
zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji do odrębnego zadania. 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.  
 
Pytanie 16. Dotyczy Zadania 20, pozycja 32-35 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów pakowanych a 10 szt z odpowiednim przeliczeniem 
zamawianych ilości? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.  
 
Pytanie 17. Dotyczy Zadania 20, pozycja 4, 6-8, 11,15-17, 21 
Czy Zamawiający wydzieli ww pozycje z zadania 20 i utworzy z nich odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy 
konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu 
pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert. 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.  
 
Pytanie 18. Dotyczy Zadania 1, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMMS o gramaturze 45g/m2, 
spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.  
 
Pytanie 19. Dotyczy Zadania 2, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści  jałowy opatrunek samoprzylepny foliowy, spełniający pozostałe wymagania SIWZ? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.  
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Pytanie 20. Dotyczy Zadania 3, pozycja 7 
Czy Zamawiający dopuści watę w opakowaniu papierowym, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.  
 
Pytanie 21. Dotyczy Zadania 4, pozycja 2 
Czy Zamawiający dopuści gazę wyjałowioną tlenkiem etylenu? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.  
 
Pytanie 22. Dotyczy Zadania 4, pozycja 3 
Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe 16W lub 12W, spełniające pozostałe wymagania SIWZ? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.  
 
Pytanie 23. Dotyczy Zadania 4, pozycja 5 
Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe 12W lub 16W w op. a’10szt. z odpowiednim przeliczeniem 
zamawianych ilości? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.  
 
Pytanie 24. Dotyczy Zadania 4, pozycja 6 
Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe  w op. a’10szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.  
 
Pytanie 25. Dotyczy Zadania 4, pozycja 7 
Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe  w op. a’20szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.  
 
Pytanie 26. Dotyczy Zadania 5, pozycja 1-6 
Czy Zamawiający dopuści bezszwowy rękaw wykonany z 70-80% przędzy poliamidowej teksturowanej (elastil, 
nylon, poliamid) oraz 20-30% poliuretanowej przędzy elastomerowej (lycra, spandex, elastan, dorlastan) 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.  
 
Pytanie 27. Dotyczy Zadania 8, pozycja 6 
Czy Zamawiający dopuści serwety 45x45 lub 50x50cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza serwety 45x45 oraz 50x50cm, pozostałe parametry bez zmian.  
 
Pytanie 28. Dotyczy Zadania 8, pozycja 7 
Czy Zamawiający dopuści serwety 50x50cm lub 50x60cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza serwety 50x60cm, pozostałe parametry bez zmian.  
 
Pytanie 29. Dotyczy Zadania 8, pozycja 8 
Czy Zamawiający dopuści serwety 50x75cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza serwety z otworem sterylne 50x75cm, pozostałe parametry bez zmian.  
 
Pytanie 30. Dotyczy Zadania 30, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 szt. 
1 szt. 
 
1 szt. 
 
 
 
 
 
 
1 szt. 
 
1 szt. 
4 szt. 

serweta na stolik 
serweta na stolik Mayo 
wzmocniona, czerwona 

serweta do cięcia cesarskiego  
z otworem z folią operacyjną 
o wym. 25cm x 30cm, torbą do zbiórki 
płynów o wym. 75cm x 85cm, ze 
sztywnikiem, filtrem, 2-ma końcówkami do 
podłączenia ssaka 

ręcznik chłonny  
dla noworodka 

taśma przylepna 
ręcznik do rąk 

150cm x 190cm 
80cm x 140cm 
 
200cm x 320cm 
  
                                                       
 
 
 
 
75cm x 80cm 
 
10cm x 50cm 
30cm x 30cm 
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Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.  

 
Pytanie 31. Dotyczy Zadania 15, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.  
 
 

Podpisał:  
 

    Dyrektor 
Samodzielnego Publicznego Zakładu 
  Opieki Zdrowotnej w Parczewie 

               mgr Janusz Hordejuk 
 
 
 

  1 szt.   
1 szt. 
 
1 szt. 
1 szt. 
2 szt. 
1 szt. 
2 szt. 

serweta na stolik 
serweta na stolik Mayo, 
wzmocniona, czerwona  

serweta z przylepcem 
serweta z przylepcem 
serweta z przylepcem 
taśma przylepna 
ręcznik do rąk 

150cm x 190cm 
80cm x 140cm 
 

150cm x 180cm 
150cm x 240cm 
 75cm x 90cm 
10cm x 50cm 
 30cm x 30cm 
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