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Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/8/2016 (7)
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. 2
Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wykonany z wielowarstwowej włókniny
polipropylenowej SMS 35 g/m2, wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu i  na
rękawach o gramaturze 38 g/m2 ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2: dotyczy Zadania nr 2 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści serwety operacyjne pakowane a’2 sztuki z przeliczeniem
zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3: dotyczy Zadanie nr 2 poz. 9
Czy Zamawiający dopuści opaski podgipsowe pakowane a’6sztuk, z przeliczeniem
zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 4: dotyczy Zadania nr 2 poz. 3-7, 10, 13-16
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi
złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
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Pytanie nr 5: dotyczy Zadania nr 2 poz. 11
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 Serweta operacyjna 50cm x 70cm 2 warstwowa, z warstwą celulozową 1 szt.
2 Serweta operacyjna 50cm x 75cm 2 warstwowa, z centralnym otworem o śr. 7 cm 1 szt.
3 Kompresy gazowe 13N 8W 7,5cmx7,5cm 5 szt.
4 Przylepiec włókninowy hypoalergiczny z opatrunkiem 5cm x 7,2cm 1 szt.
5 Strzykawka trzyczęściowa 3 ml Luer 1 szt.
6 Strzykawka trzyczęściowa 5 ml Luer 1 szt.
7 Igła iniekcyjna  (1,2 x 40) 1 szt.
8 Igła iniekcyjna  (0,5 x 25) 1 szt.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 6: dotyczy Zadania nr 2 poz. 12
Czy  Zamawiający  dopuści  zestaw  zabiegowy  do  wkłucia  centralnego  z  serwetą
50x75cm z otworem o średnicy 6x8cm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 7: dotyczy Zadania nr 3 poz. 7
Czy Zamawiający dopuści ligninę w arkuszach w papierowym opakowaniu?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 8: dotyczy Zadania nr 6 poz. 1
Czy  Zamawiający  dopuści  opatrunek  foliowy  do  mocowania  kaniul  z  systemem
aplikacji „ramka”?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 9: dotyczy Zadania nr 15 poz. 5,6
Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 5-6 minut?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 10: dotyczy Zadania nr 16 poz. 3, 4
Czy Zamawiający dopuści kompresy 8 warstwowe lub 12 warstwowe?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 11: dotyczy Zadania nr 18 poz. 1,2

Czy Zamawiający dopuści przylepce o długości 9,14m?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 12: dotyczy Zadania nr 18, poz. 2
Czy Zamawiający  dopuści  przylepiec  o  długości  5m,  z  przeliczeniem zamawianej
ilości?

Odpowiedź:  Zamawiający  dopuści  przylepiec  o  długości  5m,  z  przeliczeniem
zamawianej ilości.

Pytanie nr 13: dotyczy Zadania nr 18 poz. 3,4
Czy Zamawiający dopuści przylepce o długości 9,14m?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
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Pytanie nr 14: dotyczy Zadania nr 20 poz. 3
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 15: dotyczy Zadania nr 21 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 16: dotyczy Zadania nr 12 poz. 3,4
Czy  Zamawiający  dopuści  zaoferowanie  igły  o  długości  16mm  przy  zachowaniu
pozostałych parametrów? 

Odpowiedź:  Zamawiający  dopuści  zaoferowanie  igły  o  długości  16mm  przy
zachowaniu pozostałych parametrów.
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Pytanie nr 17: dotyczy Zadania nr 13 poz. 4
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej przy zachowaniu pozostałych
parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
 
Pytanie nr 18: dotyczy Zadania nr 13 poz. 4
Czy  Zamawiający  dopuści  zaoferowanie  igły  odwrotnie  tnącej  przy  zachowaniu
pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
 
Pytanie nr 19: dotyczy Zadania nr 13 poz. 6
Czy Zamawiający dopuści  zaoferowanie igły okrągłej,  z  tnącym końcem z nitką o
długości 90cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
 
Pytanie nr 20: dotyczy Zadania nr 13 poz. 7
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły odwrotnie tnącej z nitką o długości 90cm
przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 20: dotyczy Zadania nr 13 poz. 11
Czy  Zamawiający  dopuści  zaoferowanie  igły  o  długości  40mm  lub  48mm  przy
zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 21: dotyczy Zadania nr 13 poz. 12
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej wzmocnionej przy zachowaniu
pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 22: dotyczy Zadania nr 13 poz. 12
Czy  Zamawiający  dopuści  zaoferowanie  igły  odwrotnie  tnącej  przy  zachowaniu
pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 23: dotyczy Zadania nr 13 poz. 14
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej, z tnącym końcem ½ koła igła o
długości 36mm z nitką o długości 90cm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 24: dotyczy Zadania nr 13 poz. 14
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej ½ koła pogrubiona o długości
48mm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 25: dotyczy Zadania nr 13 poz. 17
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej pogrubionej przy zachowaniu
pozostałych parametrów?
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Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 26: dotyczy Zadania nr 13 poz. 19
Czy  Zamawiający  dopuści  zaoferowanie  igły  o  długości  26mm  przy  zachowaniu
pozostałych parametrów? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 27: dotyczy Zadania nr 13 poz. 22
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej pogrubionej przy zachowaniu
pozostałych parametrów? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 28: dotyczy Zadania nr 13 poz. 26-29
Czy  Zamawiający  dopuści  zaoferowanie  szwów  pakowanych  a’10  sztuk  w
opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 29: dotyczy Zadania nr 13 poz. 25
Czy  Zamawiający  dopuści  zaoferowanie  igły  o  długości  39mm  przy  zachowaniu
pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 30: dotyczy Zadania nr 13 poz. 26
Czy Zamawiający dopuści  zaoferowanie igły prostej  tnącej  o długości  60mm przy
zachowaniu pozostałych parametrów ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 31: dotyczy Zadania nr 1 poz. 3
Czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch chirurgiczny włókninowy przedni zakładany
przez głowę, a wiązany w części tylnej?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 32: dotyczy Zadania nr 1 poz. 3
Czy  Zamawiający  dopuści  sterylny  fartuch  chirurgiczny  włókninowy  przedni,
w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 33: dotyczy Zadania nr 1 poz. 3
Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze min. 75cm / 120cm ?

Pytanie nr 34: dotyczy Zadania nr 1 
Prosimy o odstąpienie  od złożenia  próbek do Zadania  1  i  dopuszczenie  złożenia
w ich miejsce ulotek.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 35: dotyczy Zadania nr 20 poz. 3
Czy zamawiający dopuści zestaw ginekologiczny dwuwarstwowy o gramaturze 60-
75g/m2 o składzie:

 1 serweta na stolik instrumentariuszki        150 cm x 200 cm  
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 2 ręczniki do rąk                                           30 cm x 40 cm 

 1 uchwyt typu Velcro                                                                                      

 1 serweta  ginekologiczna  200 cm x 250 cm ze zintegrowanymi osłonami
na kończyny oraz samoprzylepnym otworem  12 x 24cm i zbiornikiem na
płyny  wyposażony  w  separator  części  stałych  od  płynnych  i  zawór  do
odprowadzania płynów

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 36: dotyczy Zadania nr 21 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści zestaw do cięcia cesarskiego o składzie:

 1 serweta na stolik instrumentariuszki       150 x 190cm                            

 1 serweta na stolik Mayo                             80 x 145cm;                                   

 1 serweta dla noworodka                             60 x 80 cm 

 4 ręczniki do rak  

 1 serweta główna  160x300  z otworem  wypełnionym folią chirurgiczną , 
zintegrowany prostokątny zbiornik do przechwytywania płynów , 2 zawory 
odpływowe z możliwością podłączenia do ssaka              

 3 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów  

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Podpisał
Z-ca Dyrektora

d/s Administracyjno – Technicznych
inż. Maria Gadomska
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