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Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/8/2016 (4)
Dotyczy:  przetargu  nieograniczonego  na  dostawy  materiałów  opatrunkowych,
szewnych,  fartuchów  chirurgicznych,  serwet,  zestawów  operacyjnych,
pieluszek, podkładów, taśm do leczenia nietrzymania moczu

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  2004 r.  (tekst  jedn.  Dz.  U.  z  2015 r.  poz.  2164),
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 nr 1: dotyczy Zadania nr 1 poz. 3
Proszę o wydzielenie pozycji 3 do osobnego zadania co zwiększy konkurencyjność
przedmiotowego postępowania przetargowego.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2: dotyczy Zadania nr 5 poz. 1 
Proszę o zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 5 opatrunków jałowych włókninowych,
samoprzylepnych, hipoalergicznych, elastycznych do mocowania kaniul w rozmiarze
6cm x 8cm x 50 sztuk z przeliczeniem ilości opakowań na 200.

Odpowiedź:  Zamawiający  dopuszcza  zaoferowanie  w  zadaniu  nr  5  opatrunków
jałowych  włókninowych,  samoprzylepnych,  hipoalergicznych,  elastycznych  do
mocowania  kaniul  w  rozmiarze  6cm  x  8cm  x  50  sztuk  z  przeliczeniem  ilości
opakowań na 200.

Pytanie nr 3: dotyczy Zadania nr 8 poz. 5
Proszę  o  zgodę  na  zaoferowanie  w  zadaniu  nr  8  pozycja  5  serwety  z  włókniny
foliowanej 2-warstwowej jałowej 75 cm x 75 cm z otworem przyklejanym 6 cm x 8 cm.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 4: dotyczy Zadania nr 8 poz. 5
W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 3 proszę o wydzielenie pozycji 5
do osobnego zadania co zwiększy konkurencyjność przedmiotowego postępowania
przetargowego.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
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Pytanie nr 5: dotyczy Zadania nr 16 poz. 4
Proszę o zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 16 pozycja 4 kompresów gazowych
jałowych o brzegach składanych do wewnątrz, kl. IIa, 12 w. 17n. 10cm x 20cm x 3 szt
z przeliczeniem ilości opakowań na 5000.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 6: dotyczy Zadania nr 16 poz. 4
W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 5 proszę o wydzielenie pozycji 4
do osobnego zadania co zwiększy konkurencyjność przedmiotowego postępowania
przetargowego.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 7: dotyczy Zadania nr 19 poz. 1
Proszę  o  zgodę  na  zaoferowanie  zestawu  uniwersalnego  min  dwie  warstwy  min.
55g/m2 posiadającego wzmocnienie zawierającego samoprzylepną ser.  oper.  150-
175  x  170-200  cm,  posiadającego  dodatkowo  1  dwukomorową  samoprzylepną
kieszeń na narzędzia chirurgiczne o wym. 30 x 40cm.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 8: dotyczy Zadania nr 19 poz. 1
Proszę o odstąpienie od wymogu teleskopowego złożenia osłony na stolik Mayo.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 9: dotyczy Zadania nr 21 poz. 1
Proszę o zgodę na zaoferowanie  zestawu do cięcia  cesarskiego o następujących
parametrach:
serwety  niezawierające  celulozy  ani  wiskozy,  wykonane  z  chłonnego  laminatu
polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m².
Skład :
• 1 osłona na stolik Mayo o min. wym. 80x145cm, wykonana z folii PE, wzmocniona
włókniną polipropylenową.
• 1 serweta główna o min. wym. 250x315cm, z przylepnym oknem otoczonym torbą
do zbiórki płynów o min wym. 80x80cm , 2. zaworami i kształtownikiem,
•  1  owinięcie  dla  noworodka  wykonane  z  miękkiej  białej  włókniny  typu  Spunlace
o min. wym. 90x100cm
• taśma samoprzylepna 9x50cm
• 2 ręczniki celulozowe 30x40cm.

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm z folii
polietylenowej 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 wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 10: dotyczy Zadania nr 10 poz. 1
Proszę o odstąpienie od wymogu teleskopowego złożenia osłony na stolik Mayo.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
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Pytanie nr 11: dotyczy Zadania nr 5 poz. 1
Czy  można  zaoferować  opatrunki  pakowane  w  opakowaniach  a’50  szt.
z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:  Zamawiający  dopuszcza  opatrunki  pakowane  w  opakowaniach  a’50
sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Pytanie nr 12: dotyczy Zadania nr 8 poz. 4
Czy można zaoferować serwetę włókninową w rozmiarze 45 x 75 cm?

Odpowiedź:  Zamawiający  dopuszcza  zaoferowanie  serwety  włókninowej
w rozmiarze 45 x 75 cm.

Pytanie nr 13: dotyczy Zadania nr 8 poz. 5
Czy można  zaoferować  serwetę  z  włókniny  w rozmiarze  75  x  90  cm z  otworem
lepnym o średnicy 7 cm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 14: dotyczy Zadania nr 8 poz. 3,4,5
Czy Zamawiający wymaga aby serwety 2 warstwowe posiadały gramaturę 55 g/m2
oraz chłonność 450%?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 15: dotyczy Zadania nr 15 poz. 1,2,3,4
Czy należy zaoferować siatkę elastyczną posiadającą w swoim składzie min 50%
bawełny?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 16: dotyczy Zadania nr 15 poz. 5,6
Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na opaski gipsowe pakowane
a’ 2 szt?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na opaski gipsowe
pakowane a’2 sztuki.

Pytanie nr 17: dotyczy Zadania nr 16 poz. 1,2,3,4,5
Czy Zamawiający wymaga aby masa powierzchniowa gazy 17 N, z której wykonane
są wyroby wynosiła min. 23 g/m2 oraz gazy 13 N wynosiła min. 17 g/m2 zgodnie z
normą  PN  EN  14  079  oraz  potwierdzenie  tych  parametrów  kartami  danych
technicznych?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 18: dotyczy Zadania nr 19 poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zestaw uniwersalny w składzie:
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Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie  zestawu uniwersalnego
w wymienionym wyżej składzie.

Pytanie nr 19: dotyczy Zadania nr 19 poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 19 zestawu nieznacznie
różniącego  się  od  opisanego  w  SIWZ  –  serweta  samoprzylepna  o  wymiarach
180x180cm, zamiast 150-170 x 170-180 cm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 20: dotyczy Zadania nr 21 poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 21 zestawu w niżej
opisanym składzie, spełniającego pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

 4 ręczniki do rąk

 1 taśma przylepna 9 x 50 cm

 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm
(wzmocnienie serwety 65x85cm)

 1 serweta dla dziecka 75 x 120 cm

 1 serweta do cięcia cesarskiego 330 x 230 cm z
torebką na płyny, folia operacyjna 36 x 36 cm,
organizatory przewodów (2-warstwowa na całej
powierzchni)

 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 
75x190cm)

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 21: dotyczy Zadania nr 1 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartucha sterylnego z jałowym opakowaniem
wewnętrznym, 2 ręczniki celulozowe do rąk w rozmiarze 20 cm x 30 cm, rozmiary
fartucha M-L, XL, XXL? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 22: dotyczy Zadania nr 1 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartucha sterylnego wykonanego z włókniny
typu  SMMS o  gramaturze  wzmocnienia  w części  przedniej  fartucha  42  g/m2,  na
rękawach 40,5 g/m2. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający
aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book
folded).
Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach
szyi,  zapięcie  na  rzep,  mankiety  wykonane  z  poliestru.  Szwy  wykonane  techniką
ultradźwiękową.
Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające
na  identyfikację  przed  rozłożeniem.  Fartuch  podwójnie  pakowany  ze  sterylnym
opakowaniem wewnętrznym -  papier  krepowy.  Na zewnętrznym  opakowaniu  dwie
etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji  zawierające nr katalogowy,  LOT,
datę  ważności  oraz  dane  producenta.  Dodatkowo  w  opakowaniu  dwa  ręczniki  w
rozmiarze 30x40cm.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 23: dotyczy Zadania nr 1 poz. 3
Prosimy o wyłączenie do odrębnego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
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Pytanie nr 24: dotyczy Zadania nr 5 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunek włókninowy w rozm. 9 x 6 cm,
pakowane a’50szt.?

Odpowiedź:  Zamawiający  dopuszcza  zaoferowanie  opatrunku  włókninowego
w rozm. 9 x 6 cm, pakowanego a’50szt.

Pytanie nr 25: dotyczy Zadania nr 7 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie folii operacyjnej w rozmiarze 15x20cm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 26: dotyczy Zadania nr 7 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie folii operacyjnej w rozmiarze 30x20cm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 27: dotyczy Zadania nr 7 poz. 3
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie folii operacyjnej w rozmiarze 35x40cm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 28: dotyczy Zadania nr 19 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie o następującym składzie?
1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm
4 ręczniki 30 cm x 40 cm
1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm
1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm
2 samoprzylepne serwety operacyjne wzmocnione 75 cm x 90 cm
1  samoprzylepna  serweta  operacyjna  wzmocniona  175  cm x  180  cm z  paskiem
samoprzylepnym 80 cm
1  samoprzylepna  serweta  operacyjna  wzmocniona  150x250  cm  z  paskami
samoprzylepnymi 15 + 70 + 15 cm?
Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada
2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane
producenta.  Na  opakowaniu  wyraźnie  zaznaczony  kierunek  otwierania.  Serwety
posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 29: dotyczy Zadania nr 21 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie o następującym składzie?
1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm
2 ręczniki do rak 30 cm x 20 cm
1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm
1 serweta dla noworodka 90 cm x 90 cm
1 serweta do cięcia cesarskiego w kształcie litery „T” 230/200 cm x 312 cm z otworem
27 cm x 33 cm w obszarze jamy brzusznej?
Materiał  obłożenia  spełnia  normę  PN  EN  13795.  Zestaw  posiada  2  etykiety
samoprzylepne  zawierające  nr  katalogowy,  LOT,  datę  ważności  oraz  dane
producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 30: dotyczy Zadania nr 16 poz. 4
Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 16, pozycji 4 kompresy w opakowaniu a'3 szt
z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości – pozostałe parametry bez zmian, co
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umożliwi  udział  w  przetargu  większej  liczbie  Wykonawców,  a  Zamawiającemu
otrzymanie korzystnej oferty cenowej?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Podpisał
Dyrektor

Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Parczewie
mgr Janusz Hordejuk
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