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Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/22/2012 (5) 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych i akcesoriów do aparatury 
medycznej 

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 2004 r. (tekst 

jednolity Dz. U. z 2010r Nr 113 poz. 759 ze 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 13 poz. 7-12 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zapis „folia minimum 4 warstwowa nie grubsza niż 40-52 µm” 

zamiast „folia 4 warstwowa nie grubsza niż 40-50µm”. 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawów papierowo-foliowych o folii więcej niż 4 warstwowej 

nie grubszej niż 40-52µm. 

Pytanie 2 
Dotyczy pakietu nr 8 poz. 1-7 
Czy Zamawiający wymaga, aby igły iniekcyjne były polerowane elektro-chemicznie, co pozwala na 
usunięcie wszelkich metalowych opiłków, chropowatości i innych niedoskonałości powstających przy 
końcówce igły w celu uzyskania idealnie gładkiej powierzchni? 

Odpowiedź 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 3 

Dotyczy pakietu nr 8 poz. 9-14 

Czy Zamawiający dopuści standardowe kaniule posiadające średnicę równoważną w skali Gauge (G) 
a różniące się o +/- 0,1mm wykonaną z teflonu posiadającą igłę ze stali nierdzewnej z paskiem 
widocznym w promieniach RTG, nakładką zabezpieczającą z polpropylenu, opakowanie jednostkowe 
typu Tyvek, nietoksyczna, niepirogenna dodatkowo wyposażone w system CLICK, zabezpieczający 
przed każdym otwarciem? 

Odpowiedź 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 4 

Dotyczy pakietu 16 poz. 1 

Czy Zamawiający wymaga kranik trójdrożny wyposażony w optyczny i wyczuwalny indykator pozycji 
otwarty-zamknięty, który w sposób absolutnie precyzyjny zapewnia ustawienia kranika w pozycji 
gwarantującej maksymalny i prawidłowy przepływ, zakładany przez producenta? 

Odpowiedź 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie 5 

Dotyczy pakietu 18 poz. 5,7,8,10,11,13,15,17,19,21 

Czy Zamawiający wymaga rurki intubacyjnej zbrojonej z mankietem wykonaną z medycznego 
silikonowego PCV, mankiet niskociśnieniowy, linia widoczna w promieniach RTG, oring dookoła rurki 
widoczny z każdej strony, ułatwiający lokalizację położenia rurki względem laryngoskopu? 

Odpowiedź 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 
Podpisał:  
 

Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego  
 Zakładu Opieki Zdrowotnej  

w Parczewie  

       mgr Janusz Hordejuk 

 


