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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 2004r. 
(tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami), SPZOZ 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 11 poz. 3, 4, 5, 6, 14, 15, 19, 20, 21, 24.
Istotnym  parametrem  wpływającym  na  wygodę  transportu,  przenoszenia  i  przechowywania  płynów 
infuzyjnych  w  Aptece  Szpitalnej  i  na  Oddziałach  Szpitalnych  jest  ilość  sztuk  butelek  z  płynami 
w  opakowaniu  zbiorczym,  proszę  o  doprecyzowanie,  jakie  należy  zaoferować  opakowanie  zbiorcze 
z płynami infuzyjnymi w zadaniu nr 11 poz. 3, 4, 5, 6, 14, 15, 19, 20, 21, 24.   
Odpowiedź:
Zamawiający nie może sprecyzować wielkości opakowania ponieważ nie dysponuje wiedzą nt. wielkości 
opakowań oferowanych przez różnych producentów.

Pytanie 2: Dotyczy zadania nr 11 poz. 3, 4, 5, 6, 14, 15, 19, 20, 21, 24.
Z uwagi na różnorodność osprzętu jednorazowego (aparaty do przetoczeń, igły, przyrządy do jałowego 
podawania płynów itp.) na rynku szpitalnym,  proszę o określenie zakresu, jakiej szerokości  (średnicy) 
należy zaoferować porty - miejsca wkłucia z płynami infuzyjnymi w zadaniu nr 11 poz. 3, 4, 5, 6, 14, 15, 
19, 20, 21, 24?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza dwa równe porty o średnicy 2mm - 5mm.

Pytanie 3: Dotyczy zadania nr 11, poz. 25,26.
Jaki typ emulsji należy zaoferować w zadaniu nr 11 poz. 25, 26 w workach trzykomorowych do podawania 
centralnego?
Odpowiedź:
Zamawiający  dopuszcza  emulsję  tłuszczową  co  najmniej  2-składnikową,  tłuszcze  średnio 
i długołańcuchowe.  

     Podpisał
     Dyrektor

                                                                  Samodzielnego Publicznego
                                                                 Zakładu Opieki Zdrowotnej

                                                                 w Parczewie
                                                              mgr Janusz Hordejuk

www.spzozparczew.pl 20.05.2011                 Strona 1 z 1

http://www.spzozparczew.pl/

