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Parczew, 02.10.2018 r. 

  

 

Dział Zamówień Publicznych 

fax (83) 355 21 13 

zamowienia@spzozparczew.pl 

 

Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/12/2018 (6) 

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 Zadania nr 9 – Elektroda neutralna 

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie Elektrody w opakowaniach a`100 szt. 

z przeliczeniem ilości na 7 op.  

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zgodnie z SIWZ. Wykonawca może zaoferować wyrób w opakowaniu innej 

wielkości niż to określono w formularzu cenowym pod warunkiem, że ogólna ilość sztuk nie będzie 

mniejsza (po przeliczeniu) od przedmiotu zamówienia, a przekroczenie ilości będzie mniejsze niż 

wielkość opakowania handlowego. 

 

Pytanie 2 

Dotyczy Zadania nr 12 – Ostrza, wzierniki, zgłębniki. Pozycja 2, 3 

Prosimy o odstąpienie od wymogu zaoferowania opasek identyfikacyjnych mikrobiologicznie czystych. 

Zastosowanie tego artykułu, nie wymaga aby był mikrobiologicznie czysty. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 3 

Dotyczy Zadania nr 12 – Ostrza, wzierniki, zgłębniki. Pozycja 3 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania Opaski identyfikacyjnej na rękę dla dorosłych 

z  karteczką do opisu, długość 6,1cm i szerokość 1,8cm (op. 100 sztuk). 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 4 

Dotyczy Zadania nr 12 – Ostrza, wzierniki, zgłębniki. Pozycja 15 

Czy Zamawiający wymaga, aby Testy posiadały bardzo łatwy i wygodny dostęp do studzienki testowej 

zamykany ruchomym okienkiem zabezpieczonym przed samoczynnym przesunięciem i wypadnięciem 

specjalnym ogranicznikiem 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 
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Pytanie 5 

Dotyczy Zadania nr 12 – Ostrza, wzierniki, zgłębniki. Pozycja 18 

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania Worka o poniższych parametrach:  

Zestaw do pomiaru diurezy godzinowej, sterylny. Dwuświatłowy dren łączący 150 cm, łącznik do cewnika 

foley wyposażony w płaski, łatwy do zdezynfekowania bezigłowy port do pobierania próbek oraz 

w uchylną zastawkę antyzwrotną, na wejściu do komory dren zabezpieczony spiralą antyzagięciową na 

odcinku min. 5 cm, komora pomiarowa 500 ml, wyposażona w zabudowany, niemożliwy do przekłucia 

filtr hydrofobowy, cylindryczna komora precyzyjnego pomiaru wyskalowana linearnie od 1 do 40 ml co 

1 ml, z cyfrowym oznaczeniem co 5 ml, komory pomiarowej od 40 do 90 ml co 5 ml i od 90 do 500 ml co 

10 ml.  Opróżnianie komory poprzez przekręcenie zaworu o 90 st. bez manewrowania komorą, 

niewymienny worek na mocz 2000 ml połączony fabrycznie posiadający filtr hydrofobowy, zastawkę 

antyzwrotną oraz kranik typu T podwieszany ku górze w otwartej zakładce. Worek skalowany co 100 ml 

od 25 ml. Możliwość podwieszania zestawu na minimum 3 niezależne sposoby. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie 6 

Dotyczy Zadania nr 12 – Ostrza, wzierniki, zgłębniki. Pozycja 21 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania Zaciskacza do pępowiny ząbkowanego po 

obydwóch stronach o długości 35mm.  

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie 7 

Zadanie 16 

Prosimy Zamawiającego o określenie w pozycji 6; 7; 13 co kryje się pod hasłem Zestaw do 

kaniulacji? Czy w zestawie ma być obecne podstawowe przedmioty tak jak igła 6.35 cm, strzykawka z 

otworem w tłoku, rozszerzadło, prowadnica nitinolowa, cewnik 16 lub 20 cm? 

Czy tez zestaw bardziej rozbudowany gdzie obecne są przedmioty tak jak igła 6.35 cm, strzykawka z 

otworem w tłoku, rozszerzadło, prowadnica nitinolowa, cewnik 16 lub 20 cm, igła kontrolna ciśnienia, 

kabel EKG, skalpel, cewnik z powłoka antybakteryjną? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ. 

 

Pytanie 8 

Zadanie 1 poz. 9, 10, 11, 12, 13, 14  

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania w tych pozycjach kaniul wykonanych z 

FEP (teflonu).  

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 9 

Zadanie 1 poz. 23, 28, 29, 30  

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy wymaga zaoferowania w tych pozycjach strzykawek 2-

częsciowych posiadających podwójną kryzę zabezpieczającą przed wypadnięciem tłoka z cylindra? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 10 

Zadanie 15 poz. 34, 35, 36, 37 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania w tych pozycjach drenów t-Kehr  do dróg 

żółciowych w rozmiarze 380x160mm. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 11 

Zadanie 15 poz. od 51 do 65 

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy wymaga zaoferowania w tych pozycjach rurek 

silikonowanych?.  

http://www.spzozparczew.pl/
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Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 12 

Zadanie 21 poz. 3 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji jednorazowe ustniki? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 13 

Zadanie 21 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji pętli jednorazowych o śr. 2,3mm? 

Odpowiedź: 

Wyjaśnienia z dnia 28.09.2018r. 

 

Pytanie 14 

Zadanie 21 poz. 2 

Czy Zamawiający zezwoli na to by w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę w pozycji nr 1 pętli 

jednorazowej Wykonawca nie wyceniał poz. nr 2? Raczki występują tylko przy pętlach 

wielorazowego użytku, a w jednorazowych rączka tworzy integralną całość wraz z pętlą 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 15 

Zadanie 21 poz. 4 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji jednorazowe korki? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie 16 

Zadanie 21 poz. 5 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji jednorazowych kleszczyków śr. narzędzia 

2,3 dł. 160cm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie 17 

Zadanie 21 poz. 7 

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie tej pozycji i utworzenie z niej osobnego pakietu co umożliwi 

złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert na pozostałe pozycje w Zadaniu nr 21 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 18 

Zadanie 21 poz. 8 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji pętle jednorazowe do polipektomii na 

zimno, z drutu plecionego śr. 0,3mmm, śr. pętli 10mm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie 19 

Zadanie 21 poz. 9 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji kleszcze typu aligator jednorazowe? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 20 

Zadanie 21 poz. 10 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji kleszcze jednorazowe, śr. narzędzia 2,3mm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

http://www.spzozparczew.pl/
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Pytanie 21 

Dot. Załącznik nr 3 do SIWZ – formularz cenowy = Zadanie nr 6 – Zestawy do CT 

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie asortymentu z etykietami oznakowanymi w języku 

angielskim oraz za pomocą zharmonizowanych symboli (piktogramów).  

W asortymencie, który chcemy Państwu zaoferować, nazwa handlowa wyrobu medycznego jest w 

języku angielskim, czego ani producent ani Wykonawca nie są w stanie zmienić, ponieważ wyroby te 

posiadają certyfikaty dopuszczające wyrób do stosowania i użytku wystawione zgodnie z angielską 

nazwą handlową. Etykiety posiadają również powszechnie stosowane, zgodne z obowiązującymi 

przepisami czytelne piktogramy pozwalające na identyfikację wyrobu oraz ważnych informacji, takich 

jak: data produkcji, numer serii, data ważności, sterylność itp. Nasze wkłady z takimi właśnie 

oznaczeniami są akceptowane i stosowane z powodzeniem w kilkudziesięciu publicznych jednostkach 

służby zdrowia w całym kraju.  

Stosowanie takich etykiet jest też zgodne z obowiązującą Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 

medycznych (Dz.U. 2017 poz. 211). 

„Art. 14. 1. Wyroby   przeznaczone   do   używania   na   terytorium   Rzeczypospolitej   Polskiej   

mają oznakowania i instrukcje używania w języku polskim lub wyrażone za pomocą 

zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów.  

2.22) Dopuszcza się, aby  wyroby  przeznaczone  do  używania  na  terytorium  Rzeczypospolitej  

Polskiej  dostarczane świadczeniodawcom, za ich pisemną zgodą, miały oznakowania lub instrukcje 

używania w języku angielskim, z wyjątkiem informacji  przeznaczonych  dla  pacjenta,  które  podaje  

się w  języku  polskim  lub  wyraża  za  pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych 

kodów.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 22 

Dot. Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór umowy: 

1. Dot. § 1 ust. 12 – Prosimy o modyfikację tego ust. w następujący sposób: 

„12. Wykonawca, wraz z pierwszą dostawą zamówionych wyrobów, zobowiązany jest do 

dostarczenia dokumentów potwierdzających dopuszczenie ich do obrotu i używania, a także na każde 

pisemne    (faxem lub mailem) żądanie Zamawiającego.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody 

 

 Podpisał  

   Dyrektor 

 Samodzielnego Publicznego  

 Zakładu Opieki Zdrowotnej  

             w Parczewie 

      mgr Janusz Hordejuk 
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