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Parczew, 22.12.2016 r. 

  
Dział Zamówień Publicznych 
fax (83) 355 21 13 
zamowienia@spzozparczew.pl 
 
 
 
Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/17/2016 (3) 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych i akcesoriów do 
aparatury medycznej w podziale na 37 części. 
 
 
 

Wyjaśnienia 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 2004r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r, poz. 2164 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 - Zadanie nr 1 poz. 8 
Czy Zamawiający dopuści w poz. 8 igłę do znieczuleń Touchy 16g/9 cm. 
 Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 
 
Pytanie 2 - Zadanie nr 1 poz. 9,10,11,12,13 
Czy Zamawiający dopuści w poz. 9, 10, 11, 12, 13, kaniule z PTFE wyposażony w zastawkę 
hemostatyczną oraz dodatkowym portem iniekcyjnym – zabezpieczonym obrotowym – samo 
domykającym się koreczkiem z oznaczeniem Logo producenta kaniuli na korpusie. Cewnik 
kontrastujący w RTG. 
 Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 
 
Pytanie 3 - Zadanie nr 1 poz. 15,16,17,18,19 
Czy Zamawiający dopuści w poz. 15, 16, 17, 18, 19, z cewnikiem PTFE wyposażona w zastawką 
antyzwrotną silikonową z dodatkowym portem iniekcyjnym – zabezpieczonym obrotowym – samo 
domykającym się koreczkiem z oznaczeniem z Logo producenta kaniul na korpusie, w kolorze 
odpowiadającym międzynarodowemu kodowi rozmiarów. Cewnik widoczny - kontrastujący w 
RTG.  
 Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 
 
Pytanie 4 - Zadanie nr 1 poz. 23,28,29,30 
Czy Zamawiający dopuści w poz. 23, 28, 29, 30, strzykawki z tłokiem w kolorze niebieskim, 
czarna czytelna skala oraz nazwa producenta na korpusie strzykawki 
- 2 ml rozszerzona do 2,5 ml, skala co 0,1 ml, 
- 5 ml rozszerzona do 6 ml, skala co 0,2 ml, 
- 10 ml rozszerzona do 12 ml, skala co 0,5 ml, 
- 20 ml rozszerzona do 24 ml, skala co 1,0 ml. 
 Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 
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Pytanie 5 - Zadanie nr 16  
Czy Zamawiający dopuści w poz. 9-14 cewnik Foley z balonem 5/15/30 
 Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 
 
Pytanie 6 - Zadanie nr 16  
Bardzo proszę o wydzielenie poz. 20, 21, 34, 35, 36, 37 co umożliwi przystąpienie innym 
wykonawcom. 
 Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 
 
Pytanie 7 - Zadanie nr 13 poz. 2,3,4 
Czy Zamawiający wymaga rękawiczek przebadanych na 3 alkohole? 
 Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 
 

Pytanie 8 - Zadanie nr 1 poz. 8  

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu pozwoli 

to Państwu na pozyskanie korzystnych ofert jakościowych i cenowych na pozostały asortyment w 
pakiecie. 
 Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 

 
Pytanie 9 - Zadanie nr 1 poz. 9-14 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycji kaniuli w opakowaniu klasy medycznej. 

Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ. 
 Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 

 
Pytanie 10 - Zadanie nr 1 poz. 9-14 

Czy Zamawiający wymaga w/w pozycji kaniuli wyposażonej w zastawkę antyzwrotną. 
 Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 

 
Pytanie 11 - Zadanie nr 1 poz. 9-14 

Czy Zamawiający wymaga kaniuli z 4 paskami widocznymi w promieniami RTG. 
 Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 

 
Pytanie 12 - Zadanie nr 1 poz. 22 

Prosimy o dopuszczenie w/w pozycji mini spike z filtrem antybakteryjnym w 0,01 um Państwa 

zgoda pozwoli na pozyskanie korzystnej oferty cenowej i jakościowej na wymagany asortyment.  
 Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 

 
Pytanie 13 - Zadanie nr 1 poz. 22 

Prosimy o dopuszczenie w/w pozycji mini spike z filtrem antybakteryjnym w 1,2 um Państwa zgoda 
pozwoli na pozyskanie korzystnej oferty cenowej i jakościowej na wymagany asortyment.  
 Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 

 
Pytanie 14 - Zadanie nr 1 poz. 27 

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu pozwoli 

to Państwu na pozyskanie korzystnych ofert jakościowych i cenowych na pozostały asortyment w 
pakiecie. 
 Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 
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Pytanie 15 - Zadanie nr 1 poz. 28 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycji strzykawek pakowanych po 80 szt. z 

możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo- cenowym. 
 Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza strzykawki pakowane po 80 szt. z przeliczeniem ilości opakowań.  

 
Pytanie 16 - Zadanie nr 11 poz. 5 

Prosimy Zamawiającego czy w/w pozycji wymaga opakowania folia – papier z kolorystycznym 
oznaczeniem dla infuzji w kolorze niebieskim. 
 Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 

 
Pytanie 17 - Zadanie nr 11 poz. 7 

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu pozwoli 

to Państwu na pozyskanie korzystnych ofert jakościowych i cenowych na pozostały asortyment w 
pakiecie. 
 Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 

 
Pytanie 18 - Zadanie nr 11 poz. 8 

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu pozwoli 

to Państwu na pozyskanie korzystnych ofert jakościowych i cenowych na pozostały asortyment w 
pakiecie. 
 Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 

 
Pytanie 19 - Zadanie nr 11 poz. 8 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów światłoczułych z 

workiem pakowanym osobno. 
 Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 

 
Pytanie 20 - Zadanie nr 11 poz. 8 

Czy Zamawiający wymaga w/w pozycji worka światłoczułego z wycięciem umożliwiającym 
zawieszenie worka oraz drugim umożliwiającym wyprowadzenie drenu, z paskiem kleju 

pozwalającym na pewne zamknięcie worka.  
 Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 

 
Pytanie 21 - Zadanie nr 11 poz. 8 

Czy Zamawiający będzie wymagał w/w pozycji badań potwierdzających przepuszczalność światła. 
 Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 

 
Pytanie 22 - Pytania ogólne 

Jaka jest odległość od miejsca rozładunku do magazynu, do którego wykonawca ma dostarczyć 
towar? 
 Odpowiedź:  

Odległość od rampy do magazynu ok. 15 metrów. 
 

Pytanie 23 - Pytania ogólne 

Czy istnieją bariery architektoniczne utrudniające dostarczenie towaru od miejsca rozładunku do 
magazynu? 
 Odpowiedź:  

Magazyn znajduje się w pomieszczeniach piwnicznych, przejście klatką schodową. 
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Pytanie 24 - Pytania ogólne 

Czy istnieją ograniczania dla samochodów ciężarowych uniemożliwiające podjazd do miejsca 

rozładunku? 
 Odpowiedź:  
Nie. 
 

Pytanie 25 - Zadanie nr 1, pozycja 8 
Czy Zamawiający dopuści igłę Touchy w rozmiarze 18Gx9cm? 
 Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza igłę Touchy w rozmiarze 18Gx9cm. 
 

Pytanie 26 - Zadanie 1, pozycja 9-14 
Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z teflonu? 
 Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 
 

Pytanie 27 - Zadanie 1, pozycja 15-19 
Czy Zamawiający dopuści kaniule z standardowym koreczkiem portu bocznego z zastawką 
zapobiegająca cofaniu się podawanych płynów? 
 Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 
 

Pytanie 28 - Zadanie 4, pozycja 2 
Czy Zmawiający dopuści igły o długości 43mm z możliwością regulacji 5-30mm? 
 Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 
 

Pytanie 29 - Zadanie 11, pozycja 8 
W związku z tym, że worek światłoczuły chroniący butelkę od światła nie musi być sterylny czy 
Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów światłoczułych z workiem pakowanym 
osobno? Całość zapakowana w opakowanie foliowe lub papier-folia?  
 Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza przyrządy zgodnie z powyższym opisem. 
 

Pytanie 30 - Zadanie 12, pozycja 2-3 
Czy Zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne niesterylne? 
 Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 
 

Pytanie 31 - Zadanie 12, pozycja 3 
Czy Zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne na rękę dla dorosłych z wkładaną karteczką z 
polem do opisu o długości min. 6cm i szerokości min. 2cm? 
 Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza opaski zgodnie z powyższym opisem. 
 

Pytanie 32 - Zadanie 12, pozycja 21 
Czy Zamawiający dopuści zaciskacz o długości części ząbkowanej około 34mm? 
 Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 
 

Pytanie 33 - Zadanie 16, pozycja 20-21 
Czy Zamawiający dopuści cewniki Pezzer o długości 40cm? 
 Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 
 

Pytanie 34 - Zadanie 16, pozycja 33 
Czy Zamawiający dopuści dren do odsysania Ch 24? 
 Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 
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Pytanie 35 - Zadanie 16, pozycja 34-37 
Czy Zamawiający dopuści dren T-Kehra z ramionami 450x180mm? 
 Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza dren T-Kehra z ramionami 450x180mm. 
 

Pytanie 36 - Zadanie 26, pozycja 2 
Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową z nebulizatorem o pojemności 6ml? 
 Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza maskę tlenową z nebulizatorem o pojemności 6ml. 
 

Pytanie 37 - Zadanie 31, pozycja 2-6 
Czy Zamawiający dopuści fartuch ochronny chirurgiczny sterylny, wykonany z włókniny typu SMS 
o gramaturze 35g/m2 z nieprzemakalnymi wstawkami na rękawach i z przodu fartucha o 
gramaturze 38g/m2? 
 Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 
 

Pytanie 38 - Zadanie 31, pozycja 9 
Czy Zamawiający dopuści podkład niejałowy włókninowy w rozmiarze 160x130cm? 
 Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza podkład niejałowy włókninowy w rozmiarze 160x130cm. 
 
Pytanie 39 - Zadanie 21, poz. 2 
Jaki ma być rozmiar mankietu i dla kogo ma być przeznaczony? 
 Odpowiedź:  
Mankiet do ciśnieniomierza 1-odprowadzenie /tzw. 1 rurkowe/ standard 23-32cm. 
 
Pytanie 40 - Zadanie 21, poz. 3 
Jaki ma być rozmiar mankietu i dla kogo ma być przeznaczony? 
Odpowiedź:  
Mankiet do ciśnieniomierza 2-odprowadzenia /tzw. 2 rurkowe/ standard 23-32cm. 
 
 
 

 
 

  
 
     Podpisał: 
 

            DYREKTOR 
Samodzielnego Publicznego 
 Zakładu Opieki Zdrowotnej  
            w Parczewie    

    mgr Janusz Hordejuk 
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