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Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/5/2015 (3) 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych, szwów, fartuchów 
chirurgicznych, serwet, zestawów operacyjnych i jednorazowych pieluszek dla dzieci  
 

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 2013 r, poz. 907 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 nr 1 
Dotyczy Zadanie 2, poz. 2 
Czy należy zaoferować wyroby posiadające na opakowaniu  dużą czytelną podwójnie perforowaną 
etykietę z 2 TAG-ami (informacje na tagach: data ważności, indeks i numer LOT, informacja o 
producencie), po odklejeniu dwóch tagów etykieta główna pozostaje na części papierowej 
opakowania? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 2 
Dotyczy Zadanie 5, poz. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunków do mocowania kaniul w rozmiarze 5cm x 
7cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? 
Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 3 
Dotyczy Zadanie 8, poz. 4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety włókninowej w rozmiarze 75cm x 45cm, 
pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? 
Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 4 

Dotyczy Zadanie 8, poz. 5 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety z otworem owalnym 8cm x 6 cm, pozostałe 

parametry zgodnie z SIWZ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 5 
Dotyczy Zadanie 8, poz. 5: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 75cm x 45cm, pozostałe 
parametry zgodnie z SIWZ? 
Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza serwet w rozmiarze 75cm x 45cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

 

http://www.spzozparczew.com.pl/


 

www.spzozparczew.pl  21.05.2015r.                Strona 2 z 3 

 

Pytanie nr 6 

Dotyczy Zadanie 11, poz. 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatki chirurgicznej w rozmiarze 8cm x 13cm, 

pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ i wyjaśnieniami z dnia 20.05.2015r.  

Pismo SPZOZ.V.ZP-3520/5/2015(2) 

 

Pytanie nr 7 

Dotyczy Zadanie 16, poz. 5 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów gazowych posiadających dodatkowo 

nitkę RTG, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 8 

Dotyczy Zadanie 16, poz. 4-5 

Czy należy zaoferować wyroby posiadające na opakowaniu  dużą czytelną podwójnie perforowaną 

etykietę z 2 TAG-ami (informacje na tagach: data ważności, indeks i numer LOT, informacja o 

producencie), po odklejeniu dwóch tagów etykieta główna pozostaje na części papierowej 

opakowania? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 9 

Dotyczy Zadanie 21, poz. 1: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o gramaturze 43g/m2 posiadającego w 

swoim składzie serwetę na stolik narzędziowy w rozmiarze 150 x 190cm, serwetę główną 300 x 

180cm, serwetę dla noworodka w rozmiarze 60 x 90cm oraz nieposiadającego taśmy samoprzylepnej, 

pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 10 
Dotyczy Zadanie 17, poz. 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie: 

Kompresy włókninowe 
30G 4W 7,5x7,5cm 2 

Tupfer kula 17N 20x20cm 6 

Pęseta plastikowa zielona 
i niebieska   2 

w którym rola serwetki jest zastąpiona przez opakowanie typy TBL , które dodatkowo może służyć 
jako pojemnik dla płynów? 
Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 11 

Dotyczy wzoru umowy 

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej 

(lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do 

należytego wykonywania umowy.”?   

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody 
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Pytanie nr 12 

Dotyczy wzoru umowy 

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 2 ust. 5 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej 

(lub podobnej) treści: „Strony wyjątkowo dopuszczają także podwyższenie cen jednostkowych w 

przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu 

z dnia zawarcia umowy; bądź w przypadku gdy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i 

usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy 

przekroczy 3%.”?  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 13 

Dotyczy wzoru umowy 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie słów „oczekiwania” oraz „opóźnienia” słowami „zwłoki” 

w § 5 wzoru umowy? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody 

 

Pytanie nr 14 

Dotyczy wzoru umowy 

Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno 

zamówiony? 

Odpowiedź: 

§ 1 umowy reguluje kwestię realizacji przedmiotu umowy (w szczególności ust. 3 i 4)  

 

Pytanie nr 15 

Dotyczy Zadanie nr 16 Poz. 4 

Czy można zaoferować kompresy w rozmiarze 10 x 20 cm pakowane a’ 5 szt. z odpowiednim 

przeliczeniem zamawianych ilości? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 16 

Dotyczy Zadanie nr 21 Poz. 1 

Czy można zaoferować zestaw z dodatkowo pakowanym pojemnikiem na igły i skalpele?   

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 

Podpisał: 
Dyrektor  

Samodzielnego Publicznego  
 Zakładu Opieki Zdrowotnej  

             w Parczewie  
                                                                                             mgr Janusz Hordejuk 
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