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Parczew, 05.05.2014 r. 

Dział Zamówień Publicznych 
fax (83) 355 21 13 
zaopspzozparczew@wp.pl 
 
Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/9/2014(3) 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych, szwów, wyrobów z flizeliny 
 
 
 

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 jedn. Dz. U. 
z 2013 r, poz. 907 z późniejszymi zmianami), 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 1. Dotyczy Zadania nr 1, poz. 1, 2 
Poz. 1,2- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu? Taka modyfikacja 
podniesie konkurencyjność postepowania 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 
Pytanie 2. Dotyczy Zadania nr 3, poz. 8 
Poz. 8 - Czy Zamawiający wymaga aby wata opatrunkowa posiadała w swoim składzie 70% bawełny i 30% 
wiskozy? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza watę opatrunkową o składzie 70% bawełny i 30% wiskozy, pozostałe 
parametry zgodnie z SIWZ. 

 
Pytanie 3. Dotyczy Zadania nr 4, poz. 1-7 
Poz. 1-7 - Czy Zamawiający wymaga aby masa powierzchniowa gazy 17 N, z której wykonane są wyroby wynosiła 
min. 23 g/m2 oraz gazy 13 N wynosiła min. 17 g/m2 zgodnie z normą PN EN 14 079 oraz potwierdzenie tych 
parametrów kartami danych technicznych? 
Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ, pismo SPZOZ.V.ZP-3520/9/2014(2) z dnia 05.05.2014. 
Zamawiający wymaga aby masa powierzchniowa gazy 17 N wynosiła min. 23 g/m2 oraz gazy 13 N wynosiła min. 
17 g/m2. Zamawiający wymaga dostarczenia kart danych technicznych.  
 
Pytanie 4. Dotyczy Zadania nr 5, poz. 7-8 
Poz. 7-8 – Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na opaski gipsowe pakowane a’ 2 szt.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opaski gipsowe pakowane a’ 2 szt, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 5. Dotyczy Zadania nr 11, poz. 2-3 
Poz. 2-3 - Czy w celu potwierdzenia parametrów opisanych przez Zamawiającego należy dołączyć karty danych 
technicznych materiału z którego wykonane są obłożenia? 
Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ, pismo SPZOZ.V.ZP-3520/9/2014(2) z dnia 05.05.2014. 
Zamawiający wymaga dostarczenia kart danych technicznych. 
 
Pytanie 6. Dotyczy Zadania nr 12 
Czy należy zaoferować obłożenie wykonane z włókniny o odporności na przenikanie cieczy >150 cmH2O oraz 
wytrzymałości na wypychanie >150 kPa?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza obłożenie wykonane z włókniny o odporności na przenikanie cieczy >150 
cmH2O oraz wytrzymałości na wypychanie >150 kPa. 
 
Pytanie 7. Dotyczy Zadania nr 15 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zestaw uniwersalny z serwetą na stolik narzędziowy w rozmiarze 140 x 190 
cm? 
Odpowiedź:  Zamawiający  dopuszcza  zestaw  uniwersalny  z  serwetą  na  stolik  narzędziowy  w  rozmiarze            
140 x 190cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie 8. Dotyczy Zadania nr 15 
Czy Zamawiający wymaga aby zestaw uniwersalny o gramaturze min. 55 g/m2 posiadał wzmocnienia 
o gramaturze 110 g/m2? 
Odpowiedź:  Zamawiający  dopuszcza  zestaw  uniwersalny o gramaturze min. 55 g/m2 posiadający 
wzmocnienia o gramaturze 110 g/m2. 
 
Pytanie 9. Dotyczy Zadania nr 15 
Czy należy zaoferować obłożenie wykonane z włókniny o odporności na przenikanie cieczy >150 cmH2O oraz 
wytrzymałości na wypychanie >150 kPa?  
Odpowiedź:  Zamawiający  dopuszcza  obłożenie wykonane z włókniny o odporności na przenikanie cieczy >150 
cmH2O oraz wytrzymałości na wypychanie >150 kPa. 
 
Pytanie 10. Dotyczy Zadania nr 15 
Czy w celu potwierdzenia parametrów opisanych przez Zamawiającego należy dołączyć karty danych 
technicznych materiału z którego wykonane są obłożenia? 
Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ, pismo SPZOZ.V.ZP-3520/9/2014(2) z dnia 05.05.2014. 
Zamawiający wymaga dostarczenia kart danych technicznych. 
 
Pytanie 11. Dotyczy Zadania nr 15 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu uniwersalnego: 

 1 serweta na stolik instrumentariuszki       150 x 190cm                            

 1 serweta na stolik Mayo                             80 x 145cm; 

 1 serweta samoprzylepna                           180 x 180cm  

 1 serweta samoprzylepna                           150 x 240cm  

 2 serwety samoprzylepne                            75 x 100cm 

 2 organizatory przewodów w formie rzepów zamiast taśmy   

 2 ręczniki  

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 12. Dotyczy Zadania nr 14 
Prosimy o dopuszczenie zestawu do cesarskiego: 

 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 rąk   

 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: Treść zapytania nie dotyczy zadania nr 14.  
 
Pytanie 13. Dotyczy Zadania nr 14 i 15 
Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu posiadania nazwy producenta na naklejce do umieszczania w 
karcie pacjenta. Nazwa producenta jest umieszczona na opakowaniu jednostkowym. 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 14. Dotyczy Zadania nr 2, poz. 1 
Czy Zamawiający wymaga, aby opatrunek jałowy posiadał  dodatkową podkładkę, której zadaniem jest 
zapobiegnięcie bezpośredniemu kontaktowi kaniuli ze skórą oraz zwiększenie komfortu pacjenta? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 15. Dotyczy Zadania nr 11, poz. 3 
Czy zamawiający w zadaniu 11 w pozycji 3 dopuści następujące obłożenie ginekologiczne: 
Wymiary: 195cm x 179cm 
Obłożenie zintegrowane z osłonami na kończyny, w części kroczowej – otwór przylepny  o wymiarach 9cm x 12cm 
Gramatura materiału 60g/m2 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 16. Dotyczy Zadania nr 12 
Czy zamawiający dopuści w zadaniu 12 zestaw w składzie: 
  - obłożenie ginekologiczne o wymiarach 195cm x 175cm zintegrowane z osłonami na kończyny i otworem w       
  części kroczowej o wymiarach 9cm x 12cm  
  wraz ze zbiornikiem na płyny o wymiarach 15,5cm x 21cm 

- serweta na stolik instrumentariuszki 200cm x 150cm  
- serweta na stolik Mayo 80cm x 145cm 
- ręczniczki do rąk 38cm x 38cm  – 4 sztuki 
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- taśma przylepna OP – 10cm x 55cm 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 17. Dotyczy Zadania nr 15 
Czy zamawiający dopuści w zadaniu 15 zestaw w składzie: 

- Serweta przylepna 250cm x 150cm 
- serweta przylepna 183cm x 183cm 
- 2 serwety przylepne 100cm x 75cm 
- serweta na stolik instrumentariuszki 200cm x 150cm 
- serweta na stolik Mayo 78cm x 144cm 
- 4 serwetki do rąk (ręczniki celulozowe) 
- 1 taśma samoprzylepna 10cm x 55cm 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 18. Dotyczy Zadania nr 18, poz. 1,2,3 
Czy zamawiający w zadaniu 18 dopuści: 

w poz. 1 folię w rozmiarze 29cm x 25 cm 
w poz. 2 folię w rozmiarze 38cm x 41cm 
w poz. 3 folię w rozmiarze 38cm x 25 cm? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga w poz.1, 2, 3 zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 19. Dotyczy Zadania nr 1, poz. 1 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie z Zadania 1 pozycji nr. 1 do oddzielnego pakietu. 
Umożliwi to złożenie naszej firmie konkurencyjnej dla Zamawiającego oferty. 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 20. Dotyczy Zadania nr 11, poz. 2 
Zwracamy się do Zamawiającego z Zapytaniem czy dopuści serwetę sterylną  z informacją o nazwie dostawcy. 
Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 21. Dotyczy Zadania nr 11, poz. 3 
Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy w zadaniu 11 poz. 3 dopuści: 
Jałowy zestaw chirurgiczny do zabiegów ginekologicznych  - serwety niezawierające celulozy ani wiskozy 
wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny  polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m². 
Odporność materiału na przeniknie cieczy  – min. 200 cm H₂O 

Skład :  
- 1 serweta główna o min. wym. 290x312cm,  ze zintegrowanymi nogawicami i przylepnym oknem oraz torbą do 
zbiórki płynów z sitem i zaworkiem spustowym. 
- 1 serweta pod pośladki 75x90cm 
- 1  taśma samoprzylepna wykonana z włókniny Spunlace  9x50cm 
- 2 ręczniki 30x40cm  
Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm.  Zestaw w opakowaniu typu „folia-
papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny 
produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie 
zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton)  zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE.  Na 
opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Do oferty dołączone dokumenty wydane przez 
producenta wyrobu potwierdzające zgodność  parametrów  oferowanych sterylnych zestawów serwet z normami  
MDD 93/42, PN EN 13795 : 2011 , EN ISO 11135 -1: 2007 oraz EN 556 – 1:2001 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 22. Dotyczy Zadania nr 12, poz. 1 
Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy w zadaniu 12 poz. 1 dopuści: 
OPERO®SET  Jałowy zestaw chirurgiczny do cesarskiego cięcia II - serwety niezawierające celulozy ani 
wiskozy, wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny  polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 
g/m². Odporność materiału na przeniknie cieczy – min. 200 cm H₂O. Skład :  

- 1 czerwona  osłona na stolik Mayo o min. wym. 80x145cm 
- 1 serweta główna w kształcie litery T  o min. wym. 250x315cm,  z przylepnym oknem z folią chirurgiczną 
otoczonym torbą do zbiórki płynów z 2. zaworkami spustowymi   
- 1 serweta dla noworodka wykonana z  włókniny typu Spunlace 50 g/m²o min. wym. 90x100cm 
- 1  taśma samoprzylepna wykonana z włókniny Spunlace  9x50cm 
- 2 ręczniki 30x40cm  
Całość zawinięta ma być w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm . Zestaw w opakowaniu 
typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe  zawierające nazwę dostawcy, numer 
referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że 
zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton)  zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii 
PE.  Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Do oferty dołączone dokumenty wydane przez 
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producenta wyrobu potwierdzające zgodność  parametrów  oferowanych sterylnych zestawów serwet z normami  
MDD 93/42, PN EN 13795 : 2011 , EN ISO 11135 -1: 2007 oraz EN 556 – 1:2001 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 23. Dotyczy Zadania nr 15, poz. 1 
Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy w zadaniu 15 poz. 1 dopuści: 
OPERO®SET  Jałowy zestaw chirurgiczny uniwersalny wzmocniony, wykonany z chłonnego laminatu 
polietylenu i włókniny  polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace 
o gramaturze min. 70g/m² . Odporność na przeniknie cieczy – min. 200 cm H₂O  

Skład :  
- 1 czerwona osłona na stolik Mayo o min. wym. 80x145cm 
- 1 górna  samoprzylepna serweta wzmocniona o minimalnych wymiarach 150x240cm  
- 1 dolna serweta samoprzylepna wzmocniona o min. wym. 175x200cm 
- 2 boczne serwety samoprzylepne wzmocnione o min. wym. 75x90cm   
- 1  taśma samoprzylepna wykonana  z włókniny Spunlace 9x50cm 
- 4 ręczniki 30x40cm  
- 1 dwukomorowa kieszeń na instrumenty chirurgiczne 30x40cm  
Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm. 
Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające 
nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu piktogram 
potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo 
wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji.  Do oferty 
dołączone dokumenty wydane przez producenta wyrobu potwierdzające zgodność  parametrów  oferowanych 
sterylnych zestawów serwet z normami  MDD 93/42,  PN EN 13795 : 2011 , EN ISO 11135 -1: 2007 oraz EN 556 
– 1:2001 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 24. Dotyczy wzoru umowy, §1 ust. 3 
Prosimy o następującą modyfikację: 
 
3. Stopień realizacji umowy w ramach poszczególnych asortymentów uzależniony jest od potrzeb wynikających 
z działalności Zamawiającego. Realizacja umowy w mniejszym zakresie nie może stanowić podstaw do roszczeń 
ze strony Wykonawcy wobec Zamawiającego. Ww. zmniejszenie realizacji nie będzie jednak większe niż 20 % 
wartości umowy. 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 25. Dotyczy Zadania nr 2 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku włókninowego do mocowania kaniul w rozmiarze 6x8 cm, 
spełniającego pozostałe wymagania SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 26. Dotyczy Zadania nr 3, poz. 7 
Prosimy o dopuszczenie zaoferowania waty celulozowej w arkuszach w opakowaniu z papieru szarego 
prążkowanego, spełniającej pozostałe wymagania SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 27. Dotyczy Zadania nr 5, poz. 1-6 
Prosimy o dopuszczenie zaoferowania rękawa opatrunkowego wykonanego z przędzy poliamidowej teksturowanej 
oraz przędzy elastycznej, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 28. Dotyczy Zadania nr 12 
Prosimy o dopuszczenie zaoferowania zestawu do cesarskiego cięcia wykonanego z trójwarstwowej włókniny 
o gramaturze min. 60 g/m2 w składzie: 
-1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm (owinięcie zestawu) 
-1 x  serweta na stolik Mayo min.  77x142 cm 
-1 x kocyk dla noworodka 100x105 cm 
-1 x serweta do cięcia cesarskiego 196x249x300 cm z obłożeniem ramion stołu, z otworem  30x36cm 
z dodatkowymi przylepcami do fiksacji serwety, wypełnionym folią chirurgiczną wokół brzegów otworu, ze 
zintegrowaną torbą na płyny 270⁰, z  2 portami do ssaka, wzmocnienie chłonne   wokół otworu, zintegrowane 
4 podwójne organizatory przewodów  oraz dodatkowe wzmocnienie.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zestaw o powyższym składzie. 
 
Pytanie 29. Dotyczy Zadania nr 15 
Prosimy o dopuszczenie zestawu uniwersalnego w składzie: 
- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm  (owinięcie zestawu) 
- 1 x serweta na stolik Mayo min. 77x142 cm 
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- 2 x serwety boczne 75x90 cm, przylepne na całej długości dłuższego boku 
- 1 x  serweta dolna 175x175 cm, przylepna 
- 1 x  serwetę górna 150x240 cm, przylepna 
- 1 x taśma lepna 9x50 cm 
- 4 x ręcznik chłonny  20x30 cm 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 30. Dotyczy Zadania nr 18 
Prosimy o dopuszczenie folii chirurgicznej o wymiarach: 
Poz. 1 – powierzchnia całkowita: 28x38,5cm 
Poz. 3 – powierzchnia całkowita: 15x36,5cm. 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga w poz. 1 i 3 zgodnie z SIWZ. 
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