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Parczew, 01.10.2018 r. 

  

 

Dział Zamówień Publicznych 

fax (83) 355 21 13 

zamowienia@spzozparczew.pl 

 

Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/12/2018 (4) 

Dotyczy: Dostawy wyrobów medycznych i akcesoriów do aparatury medycznej 

 

Wyjaśnienia 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. (tj. Dz. U. 2017r., poz. 1579 ze zm.), 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 warunków umowy § 1 ust. 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 

„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 o ile zmniejszenie nie 

będzie większe niż 20% wartości całego zamówienia”? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie 2 

Dotyczy warunków umowy § 1 ust. 9 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 

„W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie dostarczał wyrobu będącego przedmiotem umowy bądź też 

niezwłocznie nie zaproponuje dostarczania zamiennika (odpowiednika) wyrobu czy też wyrobu z tzw. 

zapasów, w sytuacji o której mowa w ust. 5, Zamawiający będzie miał prawo dokonać zakupu wyrobu 

(zamiennika) u innego Wykonawcy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji 

umowy. Jeżeli koszt zakupu będzie wyższy od kosztu zakupu w ramach niniejszej umowy, powstałą 

różnicą zostanie obciążony Wykonawca”? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie 3 

Dotyczy warunków umowy § 1 ust. 12 

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu dostarczenia Zamawiającemu, przy pierwszej dostawie partii 

przedmiotu umowy dokumentu potwierdzającego, że oferowane wyroby spełniają warunki wprowadzenia 

do obrotu medycznego? 

Wykonawca zobowiązuję się do dostarczenia wraz z ofertą przetargową deklaracji zgodności  

CE oferowanego sprzętu medycznego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 

 

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


2 
www.spzozparczew.pl 01.10.2018r.  

Pytanie 4 

Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 4 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 

„Ewentualna czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego (np. cesja 

wierzytelności i/lub należności ubocznych przysługujących Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy), 

może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu zgody przez podmiot, który utworzył Zamawiającego.  Zgody 

takiej nie można bezpodstawnie odmówić.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie 5 

Dotyczy zapisów umowy § 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu: 

„Wykonawca ma prawo do naliczania odsetek ustawowych w przypadku zwłoki w płatnościach 

(należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego  

na fakturze”? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie 6 

Dotyczy zapisów umowy § 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu: 

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w 

płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności/ wymagalności 

wskazanego na fakturze”? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie 7 

Dotyczy warunków umowy § 4 ust. 4 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 

„Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia braków jakościowych i/lub ilościowych lub też 

pisemnej odmowy uznania reklamacji, o której mowa w ust. 3, w terminie 5 dni roboczych licząc od 

dnia uznania reklamacji za zasadną – dopuszcza się przekazanie odpowiedzi na reklamację faksem. 

Brak pisemnej odmowy w tym terminie jest uważany za uznanie przez Wykonawcę reklamacji”? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie 8 

Dotyczy warunków umowy § 4 ust. 5 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 

„Bez względu na przewidziany w ust. 1-4 niniejszego paragrafu tryb reklamacyjny, w przypadku 

niedostarczenia towaru w terminie przewidzianych w §1 ust. 2, lub też dostarczenia asortymentu 

wadliwego, jeżeli dany towar będzie niezbędny dla wykonywania działalności leczniczej 

Zamawiającego z uwagi na konieczność ratowania życia lub zdrowia pacjenta, Zamawiający ma 

prawo zaopatrzenia się w dany asortyment we własnym zakresie, po wcześniejszym pisemnym 

wezwaniu do należytej realizacji umowy, przy czym jeżeli cena nabytego towaru będzie wyższa od 

ceny przewidzianej w formularzu asortymentowo-cenowym, Wykonawca będzie zobowiązany 

zwrócić Zamawiającemu różnicę”? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 9 

Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 1.1, 1.2, 1.3 oraz ust. 2 i 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 0,2% na 0,1%, oraz 

odpowiednio z 10% na 5%? 

 

Odpowiedź: 

http://www.spzozparczew.pl/


3 
www.spzozparczew.pl 01.10.2018r.  

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 10 

Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 

„Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej 

realizacji umowy, w szczególności w przypadku:” 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 11 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została 

wszczęta likwidacja bądź czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego. 

Odpowiedź: 

Pytanie nie dotyczy treści SIWZ. 

 

Pytanie 12 

Zadanie 1, poz. 20-21,24-26,31 

Prosimy o wydzielenie poz. 20-21,24-26,31 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli 

innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym 

samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie 

niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 13 

Zadanie 1, poz. 20-21 

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z 

przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 14 

Zadanie 1, poz.1 

Czy zamawiający wymaga koreczki  z trzpieniem powyżej krawędzi – tzw. zwykłe, którego 

konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze standardowym portem, w kolorze białym, 

pakowane indywidualnie, zbiorczo po 100 szt. w opakowaniu w formie kartonika, opakowanie 

jednostkowe typu Tyvec? 

Odpowiedź: 

Zadanie 1 pozycja 1 dotyczy innego asortymentu. Zamawiający w pozycji 1 wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 15 

Zadanie 1, poz.2 

Czy zamawiający dopuści koreczki typu Combi- tzw. Dwufunkcyjne; z trzpieniem poniżej krawędzi 

korka, którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze portem typu Luer –Lock  i Luer, 

jałowe, pakowane indywidualne w opakowanie typu Tyvec,, w kolorze niebieskim i czerwonym po 

100 szt. w opakowaniu zbiorczym w formie kartonika ? 

Odpowiedź: 

Zadanie 1 pozycja 1 dotyczy innego asortymentu. Zamawiający w pozycji 2 wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

 

Pytanie 16 

Zadanie 1, poz. 24 

Czy zamawiający dopuści strzykawkę cewnikowa 50(60)ml – skala mała co 1 ml, duża co 10 ml – 

uchwyt cylindrowy 8 mm+/- 2, ze stożkową końcówką ściętą usytuowaną centralnie, z jedną 

końcówką luer do opcjonalnego użycia, czytelną , jednostronną,  czarną skalą nominalną i gumową 

blokadą tłoka, nietoksyczna, niepirogenna, jałowa, sterylizowana tlenkiem etylenu, cylinder i tłok 

wykonane z polipropylenu? 

Odpowiedź: 
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Zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie 17 

Zadanie 1, poz. 4-5 

Prosimy o wydzielenie poz.4-5 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , 

specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi 

Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz 

racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 18 

Zadanie 1, poz. 5 

Czy Zamawiający wymaga przyrządów typu IS bez ftalanów oraz igły, za to posiadające ostry kolec 

biorczy, dwukanałowy wzmocniony ABS? 

Odpowiedź: 

Zadanie 1 pozycja 5 dotyczy innego asortymentu. Zamawiający wymaga w pozycji 5 zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie 19 

Zadanie 12, poz. 2,12,19,20 

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z 

przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań  

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zgodnie z zapisami SIWZ 

 

Pytanie 20 

Zadanie 12, poz. 2-3 

Czy zamawiający dopuści opaski niesterylne, bez oświadczenia o czystości mikrobiologicznej? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 21 

Zadanie 12, poz.3 

Czy zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne dla dorosłych z polem do opisu 15 mm x 80 mm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.. 

 

Pytanie 22 

Zadanie 12, poz. 17 

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 10 szt. z 

przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zgodnie z zapisami SIWZ 

 

Pytanie 23 

Zadanie 12, poz.2-9,12-14,16-17,19-22,29 

Czy Zamawiający z uwagi na niejednolity charakter produktów zawartych w pakiecie 12 wydzieli 

pozycje: 2-9,12-14,16-17,19-22,29 i utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w 

ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a 

tym samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość  osiągnięcia 

niższych cen 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 24 

Zadanie 26, poz.1 

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z 

przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zgodnie z zapisami SIWZ. 
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Pytanie 25 

Zadanie 26, poz.8 
Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 50 szt. z 

przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zgodnie z zapisami SIWZ. 

 

Pytanie 26 

Zadanie 26, poz. 1, poz.8 

Prosimy o wydzielenie poz.31, poz.8 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym 

firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym 

umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen 

oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie 27 

Zadanie nr 1 poz. 8  

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, pozwoli to 

Państwu na pozyskanie korzystnych ofert jakościowych i cenowych na pozostały asortyment w 

pakiecie 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ  

 

Pytanie 28 

Zadanie nr 1 poz. 9-14 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycji kaniuli w opakowaniu klasy medycznej, 

gwarantującym sterylność i bezpieczeństwo równie skutecznie jak opakowanie typu Tyvec. Pozostałe 

zapisy zgodnie z SIWZ 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 

 

 

Pytanie 29 

Zadanie nr 1 poz. 9-14 

Czy Zamawiający wymaga w/w pozycji kaniuli wyposażonej w zastawkę antyzwrotną? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie 30 

Zadanie nr 1 poz. 9-14 

Czy Zamawiający wymaga kaniuli z 4 paskami widocznymi w promieniami RTG? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie 31 

Zadanie nr 1 poz. 22 

Prosimy o dopuszczenie w/w pozycji mini spike z filtrem antybakteryjnym w 0,1 um Państwa zgoda 

pozwoli na pozyskanie korzystnej oferty cenowej i jakościowej na wymagany asortyment. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 

 

 

Pytanie 32 

Zadanie nr 1 poz. 22 

Prosimy o dopuszczenie w/w pozycji mini spike z filtrem antybakteryjnym w 1,2 um Państwa zgoda 

pozwoli na pozyskanie korzystnej oferty cenowej i jakościowej na wymagany asortyment. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 
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Pytanie 33 

Zadanie nr 1 poz. 28 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycji strzykawek pakowanych po 80 szt. z 

możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo- cenowym 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zgodnie z zapisami SIWZ 

 

Pytanie 34 

Zadanie nr 4 poz. 1 

Czy Zamawiający wymaga w/w pozycji worka światłoczułego z wycięciem umożliwiającym 

zawieszenie worka,  drugim wycięciem umożliwiającym wyprowadzenie drenu, z paskiem kleju 

pozwalającym na pewne zamknięcie worka? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie 34 

Zadanie nr 4 poz. 1 

Czy Zamawiający będzie wymagał w/w pozycji badań potwierdzających przepuszczalność światła 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 35 

Zadanie nr 11 poz. 5 

Prosimy Zamawiającego czy w/w pozycji wymaga opakowania folia – papier z kolorystycznym 

oznaczeniem dla infuzji w kolorze niebieskim.  

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie 36 

Zadanie nr 11 poz. 7 

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu pozwoli to 

Państwu na pozyskanie korzystnych ofert jakościowych i cenowych na pozostały asortyment w 

pakiecie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie 37 

Zwracamy się z prośba o przesunięcie terminu otwarcia ofert o 2 dni robocze  

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie 38 

Dotyczy wzoru umowy 

Dot.: Załącznik nr 5 do SIWZ 

Par. 1 ust. 2 Czy Zamawiający dopuści, aby zamówienia były składane także za pośrednictwem 

poczty elektronicznej? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie 39 

Dotyczy wzoru umowy 

Par. 1 ust. 10 pkt 2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu ważności do 6 miesięcy? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z modyfikacją SIWZ z dnia 01.10.2018r. Pismo SPZOZ.V.ZP-3520/12/2018 (5) 

 

Pytanie 40 

Dotyczy wzoru umowy 

Par. 3 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty 

wystawienia faktury? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 
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Pytanie 41 

Dotyczy wzoru umowy 

Par. 5 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa  „opóźnienia” na  „zwłoki”? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie 42 

Dotyczy wzoru umowy 

Par. 7 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy 

przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy 

z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie 43 

Zadanie nr 26, poz. 10 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie medycznej półmaski filtrującej składanej 3-

panelowej? Konstrukcja dopasowuje się do różnych kształtów twarzy, dostosowuje się do ruchów 

twarzy podczas mówienia, jest odporna na zapadanie się: idealna do pracy w gorącym i wilgotnym 

środowisku. Indywidualne opakowanie zwiększa higienę zapobiegając zanieczyszczeniu półmaski 

przed użyciem i pozwala na praktyczne przechowywanie i dystrybucję w miejscach pracy. Podwójnie 

atestowana półmaska filtrująca bez zaworu + FFP2 - środek ochrony indywidualnej i wyposażenie 

medyczne. Pomaga chronić pracownika opieki medycznej poprzez zmniejszenie narażenia na 

zawieszone w powietrzu cząstki (bioaerozole, pyły, pary) i przed rozbryzgami płynów, a pacjenta 

przed powietrzem wydychanym przez pracownika opieki medycznej. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie 44 

Zadanie nr 21 – Akcesoria endoskopowe, kleszczyki biopsyjne 

Dot. poz. 1 i 2 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pętli wraz z raczkami jako komplet oryginalnie zapakowany 

przez producenta? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie 45 

Zadanie nr 21 – Akcesoria endoskopowe, kleszczyki biopsyjne 

Poz. 5 i 6 

Czy Zamawiający dopuści kleszczyki biopsyjne o długości 150 cm, do kanału roboczego o średnicy 

2,8 mm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie 46 

Zadanie nr 21 – Akcesoria endoskopowe, kleszczyki biopsyjne 

Poz. 9 

Czy Zamawiający dopuści kleszczyki o średnicy 2,4 mm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie 47 

Zadanie 9, pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści elektrody neutralne dzielone o powierzchni 118cm2 pakowane  

w opakowania a’25szt z przeliczeniem opakowań? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie 48 

Zadanie 12, pozycja 2-3 

Czy Zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne niesterylne? 

http://www.spzozparczew.pl/


8 
www.spzozparczew.pl 01.10.2018r.  

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie 49 

Zadanie 12, pozycja 18 

Czy Zamawiający dopuści sterylny worek do dobowej zbiórki moczy w systemie 14 dniowym 

wykonany z medycznego PCV, bezlateksowy, z zastawką antyrefluksyjną (bezzwrotną),  

z samouszczelniającym się, bezigłowym portem do pobierania próbek, obsługiwany jedną ręką, 

szczelny zawór spustowy szybkiego opróżniania typu poprzecznego (T) z możliwością podwieszenia, 

komora kroplowa typu Pasteur’a tworząca „suchą” barierę powietrzną, dwa filtry hydrofobowe (w 

worku i komorze), zapobiegające zasysaniu, wyrównujące ciśnienie wewnętrzne w systemie, dren 

łączący zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym o długości 110 cm i dużej średnicy, 

wykonany z materiału zapobiegającego jego zaginaniu i skręcaniu, zapewniający swobodny  

i skuteczny odpływ moczu, na drenie klema zaciskowa typu przesuwnego oraz dodatkowa zapinka do 

stabilizacji drenu z dodatkowym elementem wzmacniającym w miejscu połączenia drenu z komorą. 

Czytelna, łatwa do odczytu skala worka, adekwatna do pomiaru diurezy, bardzo wysokiej dokładności 

pomiaru  co 100 ml. Zintegrowany, uniwersalny wieszak pasujący do okrągłych i kwadratowych ram 

łóżka oraz dodatkowe mocowanie za pomocą paska. Biała, tylna ścianka ułatwiająca wizualizację 

moczu, pojemność worka 2500 ml 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie 50 

Zadanie 12 pozycja 21 

Czy Zamawiający dopuści zaciskacz o długości części ząbkowanej około 34mm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie 51 

Zadanie 12 pozycja 23 

Czy Zamawiający dopuści port bezigłowy do użytku na 7 dni lub 100 aktywacji? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie 52 

Zadanie 13, pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu od 0,33mm do 0,40mm, dłoni 0,27-0,35, 

pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie 53 

Zadanie 13 pozycja 5-9 

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,16mm +/-0,02mm; dłoni 0,14mm +/-

0,02mm; mankiet 0,12mm +/- 0,02mm; pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza 

 

 

Pytanie 54 

Zadanie 13 pozycja 10-12 

Czy Zamawiający dopuści rękawice polimerowane od wewnątrz, pozostałe parametry zgodnie z 

SIWZ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie 55 

Zadanie 13 pozycja 1-20 

Czy w razie wątpliwości Zamawiający będzie wymagał potwierdzenia zgodności z wymaganymi 

normami poprzez raporty z badań- dla EN 455 od producenta, dotyczące odporności na substancje 

chemiczne i mikroorganizmy wg  EN 374- z jednostki niezależnej? 

Odpowiedź: 
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Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie 56 

Zadanie 15, pozycja 33 

Czy Zamawiający dopuści dren do odsysania CH24? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie 57 

Zadanie 15, pozycja 40 

Czy Zamawiający dopuści dren brzuszny w rozmiarze 27? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie 58 

Zadanie 15, pozycja 42 

Czy Zamawiający dopuści dren brzuszny w rozmiarze 33? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie 59 

Zadanie 15, pozycja 79-83 

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do oddzielnego zadania, co umożliwi złożenie naszej firmie 

konkurencyjnej cenowo oferty? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 60 

Zadanie 15, pozycja 89 

Czy Zamawiający dopuści zgłębnik w rozmiarze CH24? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie 61 

Zadanie 15, pozycja 93 

Czy Zamawiający dopuści kieliszki do leków pakowane a’90sztuk, z przeliczeniem zamawianej 

ilości? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie 62 

Zadanie 22, pozycja 2 

Czy Zamawiający dopuści elektrody klamrowe kolor: żółty, zielony, czerwony i czarny? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza 

 

 

Pytanie 63 

Zadanie 22, pozycja 6 

Czy Zamawiający dopuści aparat ambu, w którym sterylizacji w autoklawie podlega jedynie 

silikonowa poduszka powietrzna), korpus należy namoczyć w środku dezynfekcyjnym w płynie? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 64 

Zadanie 26, pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’100sztuk, z przeliczeniem 

zamawianej ilości? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zgodnie z zapisami SIWZ. 
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Pytanie 65 

Zadanie 26, pozycja 2-6 

Czy Zamawiający dopuści fartuch ochronny chirurgiczny sterylny, wykonany z włókniny typu SMS o 

gramaturze 35g/m2 z nieprzemakalnymi wstawkami na rękawach i z przodu fartucha o gramaturze 

38g/m2? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 66 

Zadanie 26, pozycja 2-6 

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej foliowanej od zewnątrz o 

gramaturze 30g/m2 w rozmiarze uniwersalnym? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 67 

Zadanie 26, pozycja 8 

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’50sztuk, z przeliczeniem 

zamawianej ilości? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zgodnie z zapisami SIWZ. 

 

Pytanie 68 

Zadanie 26, pozycja 11-12 

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a’10szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zgodnie z zapisami SIWZ 

 

Pytanie 69 

Zadanie 27, pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w silikonowy 

rękaw o długości 165 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją 

neutralizującą nieprzyjemne zapachy, balonik retencyjny z oznaczoną kolorem niebieskim, bez 

kieszonki palca wiodącego, port wypełniania balonika retencyjnego z zastawką oraz port irygacyjny 

pozwalający również na doodbytniczą podaż roztworu leków, dodatkowy port do pobierania próbek 

stolca z zatyczką, biologicznie czysty. W zestawie worek zbiorczy z zastawką antyzwrotną o poj. 

1500 ml. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie 70 

Zadanie 27, pozycja 2 

Czy Zamawiający dopuści worki wymienne kompatybilne z systemem do kontrolowanej zbiórki 

stolca o pojemności 1500 ml, skalowane linearnie oraz numerycznie co 100ml, z zastawką 

antyzwrotną zabezpieczającą przed wylaniem zawartości, biologicznie czyste. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian. 

 

Pytanie 71 

Zadanie 4 Pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów światłoczułych, opakowany sterylnie 

folia? Reszta parametrów zgodna z SIWZ  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 72 

Zadanie 7 Pozycja 1 

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 1 z pakietu 7 do osobnego zadania tak, by umożliwić 

składanie ofert wyłącznie na ten asortyment. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie 73 

Zadanie Pakiet 27 poz. 1 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie systemu do kontrolowanej zbiórki stolca o parametrach: 

• Cewnik/rękaw silikonowy zakończony balonikiem retencyjnym bez znacznika RTG, 

zapewniający efektywny przepływ stolca  

• z białą kieszonką na palec ułatwiającą aplikację systemu,  

•  port napompowujący bez portu do pobierania próbek kału,  

• 3 worki zbiorcze o pojemności 1000 ml, skalowane co 25 ml (numerycznie co 100 ml), bez 

wyściółki z superabsorbentu, zapewniające skuteczną zbiórkę stolca,  

• Strzykawka o pojemności 45 ml, skalowana co 1 ml,  

Pasek mocujący system do łóżka pacjenta 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie 74 

Zadanie 27 poz. 2 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie worków  wymiennych kompatybilnych z zestawem  do 

kontrolowanej zbiórki stolca pojemności 1000 ml, skalowane co 25 ml w tym numerycznie co 100 ml, 

z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym pochłaniającym 

nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym balonowaniu worka, biologicznie czyste w opakowaniu po 

10 szt.  

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie 75 

Zadanie Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania 15 pozycji 11 i 12 i stworzy osobny 

pakiet. Pozwoli to Zamawiającemu na stworzenie ofert konkurencyjnych  jak również przełoży się na 

efektywne zarządzanie środkami publicznymi. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody 

 

Pytanie 76 

Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralną jednorazowego użytku, dla dorosłych i dzieci, o 

powierzchni dzielonej (dwudzielnej) 103 cm2 (1 op= 100szt)? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 

 Podpisał  
Dyrektor 

Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej  

w Parczewie 
    mgr Janusz Hordejuk 
 

http://www.spzozparczew.pl/

