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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 3 poz. 24
Czy zamawiający dopuści opatrunek do mocowania kaniul z systemem aplikacji „ramka”, z wycięciem „V” 
na port  pionowy, częścią wzmocnioną włókniną,  2x taśma włókninowa samoprzylepna do mocowania 
kaniuli i 1x taśma do opisu opatrunku o rozmiarze 7x8,5cm? W przypadku negatywnej odpowiedzi proszę 
o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza opatrunek w rozmiarze 7x8,5cm, pozostałe parametry wg. opisu 
siwz.

Pytanie 2. Dotyczy Zadania nr 6 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści zestaw obłożeń o następującym składzie:
1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 90 x 120cm.
2  warstwowa,  serweta  stanowi  drugie,  wewnętrzne  owinięcie  zestawu  serweta  stanowi  drugie, 
wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56g/m2, odporność na przenikanie cieczy 188cm H2O, 
wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.
2 x Nogawica o wym. 70 x 120cm
Wykonana z włókniny z podwójnie wymiętym brzegiem
1 x Serweta urologiczno – ginek o wym. 75 x 200cm
2 warstwowa z otworem w kształcie rombu o wym. 8 x 12cm, długość boku rombu 7cm, w bocznych 
częściach serwety wycięcia w kształcie płkola o promieniu 15cm Gramatura serwety 56g/m 2, odporność 
na przenikanie cieczy 188cm H2O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.
4 x Ręcznik do rąk 30 x 30cm
Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia 
w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowanie typu TYVEC.
W przypadku negatywnej odpowiedzi proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 3. Dotyczy Zadania nr 6 poz. 5
Czy Zamawiający dopuści zestaw obłożeń o następującym składzie:
1 x Serweta na stolik o wym. 150 x 190cm
Serweta 2-warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach 
bocznych,  serweta  stanowi  drugie,  wewnętrzne  owinięcie  zestawu.  Gramatura  serwety  56  g/m2, 
odporność na przenikanie cieczy 188 cm H2O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.
1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm
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Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana 
teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety
1 x serweta o wym. 200 x 320cm
Serweta z włókniny,  z folią  operacyjną,  otwór  z  folią  o wym. 25 x 30cm, z  torbą na płyny o wym. 
75x85cm,  wysokość  ścianki  torby  20  cm,  usztywnienie  do  formowania  torby  w górnej  części  każdej 
ścianki, z 2 portami do odsysania treści umieszczonymi po obu stronach dolnej części worka, budowa 
końcówek portów umożliwia dopasowanie do nich drenów o różnej średnicy.
1 x chłonny ręcznik dla noworodka o wym. 75 x 80cm
1 x taśma przylepna o wym. 10 x 50cm
4 x ręczniki do rąk o wym. 30x30cm
każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia 
w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania – opakowanie typu 
TYVEC.
W przypadku negatywnej odpowiedzi proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza zestaw do obłożeń o następującym składzie:
a) 1 x Serweta na stolik o wym. 150 x 190cm

Serweta 2-warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach 
bocznych,  serweta  stanowi  drugie,  wewnętrzne  owinięcie  zestawu.  Gramatura  serwety  56  g/m2, 
odporność na przenikanie cieczy 188 cm H2O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

b) 1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm
Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana 
teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety

c) 1 x serweta o wym. 200 x 320cm
Serweta z włókniny, z folią operacyjną, otwór z folią o wym. 25 x 30cm, z torbą na płyny o wym. 
75x85cm, wysokość ścianki  torby 20 cm, usztywnienie do formowania torby w górnej części  każdej 
ścianki, z 2 portami do odsysania treści umieszczonymi po obu stronach dolnej części worka, budowa 
końcówek portów umożliwia dopasowanie do nich drenów o różnej średnicy.

d) 1 x chłonny ręcznik dla noworodka o wym. 75 x 80cm
e) 1 x taśma przylepna o wym. 10 x 50cm
f) 4 x ręczniki do rąk o wym. 30x30cm
każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia 
w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania – opakowanie typu 
TYVEC.

Pytanie 4. Dotyczy Zadanie nr 6 poz. 6
Czy  Zamawiający  dopuści  serwetę  dwuwarstwową,  laminat  i  włóknina  w  części  środkowej  serwety, 
1 warstwa  laminatu  w  częściach  bocznych,  serweta  stanowi  drugie,  wewnętrzne  owinięcie  zestawu, 
w rozmiarze 150cm x 190cm? W przypadku negatywnej odpowiedzi proszę o wydzielenie w/w pozycji do 
osobnego pakietu.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

                                                                      Podpisał              
                                                                                                    Dyrektor

                                                                  Samodzielnego Publicznego
                                                                 Zakładu Opieki Zdrowotnej

                                                                 w Parczewie
                                                              mgr Janusz Hordejuk
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