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Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/5/2017 (1)
Dotyczy:  przetargu  nieograniczonego  na  dostawy  materiałów  opatrunkowych,
szwów,  zestawów  operacyjnych,  fartuchów  chirurgicznych,  podkładów,
pieluszek, 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 11 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 11, Pozycji nr 2 siatkę w rozmiarze 07x15cm
lub/i 09x13cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2: dotyczy Zadania nr 12
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 12 opakowanie handlowe zawierające 36
saszetek,  z  odpowiednim  przeliczeniem  wymaganych  ilości  w  załączniku
asortymentowo – cenowym?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3: dotyczy Zadania nr 12 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 12, Pozycji nr 1 igłę o długości 75mm oraz
nić o długości 90cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 4: dotyczy Zadania nr 12 poz. 3,4
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 12, Pozycjach nr 3 i 4 igłę o długości 18mm,
pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
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Pytanie nr 5: dotyczy Zadania nr 6
Czy  Zamawiający  wymaga  zaoferowanie  w  zadaniu  nr  6  opatrunku  jałowego
samoprzylepnego do mocowania kaniul włókninowego o wymiarach 5-7 x 8-9cm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 6: dotyczy Zadania nr 6
Czy  Zamawiający  wymaga  zaoferowanie  w  zadaniu  nr  6  opatrunku  jałowego
samoprzylepnego  do  mocowania  kaniul  z  folii  poliuretanowej  z  ramką  papierową
i metką do opisywania danych wkłucia, umożliwiającego kontrolę miejsca wkłucia bez
konieczności zdejmowania opatrunku, o wymiarach 6x7cm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 7: dotyczy Zadania nr 8 poz. 3
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  w zadaniu  nr  8  poz.  3  serwety
o wymiarach 50x60cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 8: dotyczy Zadania nr 8 poz. 5
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  w zadaniu  nr  8  poz.  5  serwety
z włókniny  foliowanej  2-warstwowej,  jałowej  50x60cm  z  otworem  przylepnym
o wymiarach 6x8cm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 9: dotyczy Zadania nr 8 poz. 5
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  w zadaniu  nr  8  poz.  5  serwety
z włókniny  foliowanej  2-warstwowej,  jałowej  75x90cm  z  otworem  przylepnym
o wymiarach 6x8cm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 10: dotyczy Zadania nr 19
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 19 niżej opisanego
zestawu?
Zestaw uniwersalny  dwuwarstwowy 60g/m2. Skład:  serweta na stolik  narzędziowy
140-150x180-190cm, samoprzylepna serweta operacyjna 150-180cm x 230-240cm,
samoprzylepna ser.oper.150-180cm x 170-180cm, dwie samoprzylepne serw. oper.
70-75cm x  80-90cm,  jedno  obłozenie  stolika  Mayo złożone  w sposób  ułatwiający
założenie  z  zachowaniem  zasad  aseptyki  75-80cm  x  140-145cm,  tasma
samoprzylepna 5-10 x 50cm,  2 ręczniki  celulozowe 20-40cm x 20-40cm.  Posiada
informację  o  identyfikującą  producenta,  datę  waż,  nr  serii  i  katalogowy  w postaci
naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 11: dotyczy Zadania nr 19
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 19 niżej opisanego
zestawu?
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Zestaw  uniwersalny  dwuwarstwowy  60g/m2  z  dodatkowymi  warstwami  chłonnymi
o gramaturze  80g/m2.  Skład:  serweta  na  stolik  narzędziowy  140-150x180-190cm,
samoprzylepna  serweta  operacyjna  150-180cm  x  230-240cm,  samoprzylepna
ser.oper.150-180cm  x  170-180cm  z  dodatkową  warstwą  chłonną  15x50cm,  dwie
samoprzylepne  serw.  oper.  70-75cm  x  80-90cm  z  dodatkową  warstwą  chłonną
15x50cm,  jedno  obłożenie  stolika  Mayo  złożone  w  sposób  ułatwiający  założenie
z zachowaniem zasad aseptyki 75-80cm x 140-145cm, taśma samoprzylepna 5-10
x 50cm, 4 ręczniki celulozowe 20-40cm x 20-40cm. Posiada informację identyfikującą
producenta,  datę  waż,  nr  serii  i  katalogowy  w  postaci  naklejki  do  umieszczenia
w karcie pacjenta.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 12: dotyczy Zadania nr 21
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 19 niżej opisanego
zestawu?
Zestaw do cięcia cesarskiego z workiem na płyny , wykonany z 2 warstw, posiadający
laminowanie  na całej  powierzchni.  Gramatura min 54g/m2. Każdy zestaw posiada
informacje identyfikujące producenta, o dacie ważności, numer serii i katalogowy w
postaci  naklejki  do  umieszczenia  w  karcie  pacjenta.  Skład:  serweta  na  stolik
narzedziowy150  x  190cm,  obłożenie  stolika  MAYO złożone  w sposób  ułatwiający
założenie z zachowaniem zasad aseptyki 78 x 145cm, serweta 330 x 230cm z oknem
36x36cm wypełnionym folią operacyjną, biała serweta chłonna dla noworodka 75-90
x 90-120cm,taśma samoprzylepna 9-10 x 50cm, cztery ręczniki.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 13: dotyczy Zadania nr 11
Zwracamy  się  z  zapytaniem  do  Zamawiającego,  czy  wymaga  w/w  pakiecie,
aby każda pojedyncza siatka posiadała metryczki identyfikacyjne w liczbie min. 3 szt.
w celu wklejenia ich do dokumentacji (co usprawnia jej prowadzenie)?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 14: dotyczy Zadania nr 12
Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy wymaga w/w zadaniu szwów od
jednego producenta?

Odpowiedź: Zamawiający, zgodnie z SIWZ, nie wymaga w  w/w zadaniu szwów od
jednego producenta.

Pytanie nr 15: dotyczy Zadania nr 13
Zwracamy  się  z  zapytaniem  do  Zamawiającego,  czy  wymaga  w/w  zadaniu  we
wszystkich pozycjach szwów od jednego producenta?

Odpowiedź: Zamawiający, zgodnie z SIWZ, nie wymaga w  w/w zadaniu szwów od
jednego producenta.

Pytanie nr 16: dotyczy Zadania nr 14 poz. 2
Czy zamawiający dopuści opatrunek o wymiarach 10cm x 15 cm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
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Pytanie nr 17: dotyczy Zadania nr 22 poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluszek w opakowaniu po 28 szt.
z odpowiednim przeliczeniem ilości 107 opak.?

Odpowiedź:  Zamawiający  informuje,  iż  zgodnie  z  zapisem w  rozdziale  III  pkt.  4
Specyfikacji Wykonawca może zaoferować wyrób w opakowaniu innej wielkości niż to
określono  w  formularzu  cenowym  pod  warunkiem,  że  ogólna  ilość  (op,  szt.)  nie
będzie mniejsza (po przeliczeniu) od przedmiotu zamówienia, a przekroczenie ilości
będzie mniejsze niż wielkość opakowania handlowego.

Pytanie nr 18: dotyczy Zadania nr 6
Czy  Zamawiający,  w  zakresie  zadania  nr  6,  dopuści  złożenie  oferty
z samoprzylepnym opatrunkiem do mocowania kaniul dożylnych z przezroczystej folii
poliuretanowej o wymiarach 7,5x5cm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 19: dotyczy Zadania nr 7
Czy  Zamawiający,  w  zakresie  zadania  nr  7,  dopuści  złożenie  oferty  z  foliami
operacyjnymi  o  wymiarach  powierzchni  klejącej  nieznacznie  odbiegających  od
wymaganych w SIWZ tj. 24x27cm dla poz. 1, 24x40cm dla poz. 2, 34x40cm dla
poz. 3, spełniającymi pozostałe wymagania z SIWZ? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 20: dotyczy Zadania nr 8
Czy Zamawiający, w zakresie zadania nr 8, dopuści złożenie oferty z opatrunkami
o wymiarach nieznacznie odbiegających od wymaganych w SIWZ tj. 9x10cm dla
poz.  1,  15x9cm  dla  poz.  2,  20x9cm  dla  poz.  3  oraz  25x9cm  dla  poz.  4,
spełniającymi pozostałe wymagania z SIWZ? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Podpisał

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Parczewie
mgr Janusz Hordejuk
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