
                Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie
                     21-200 Parczew   ul. Kościelna 136    tel. (083 ) 355-21-02  fax. (083) 355-21-00

                                           www.spzozparczew.pl            e-mail: sekrspzozparczew@wp.pl

   Parczew, dnia  17.06.2011

Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej
21-200 Parczew
ul. Kościelna 136
fax (83) 355 21 13

Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/5/3/2011
Dotyczy:  przetargu  nieograniczonego  na  dostawę materiałów  opatrunkowych,  szwów, 
wyrobów z flizeliny 

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

          W  związku  z  modyfikacją  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia 
w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – 
Prawo  zamówień  publicznych  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2010r  Nr  113  poz.  759  z  późniejszymi 
zmianami), Zamawiający SPZOZ w Parczewie dokonuje zmian:

W załączniku nr 2 do SIWZ, w Zadaniu Nr 3, w poz. 39 było:

Lp. Asortyment Numer 
katalog. 
produkt

u

Nazwa 
handlowa

opis Ilość Jedn. 
miary

Cena 
jednost. 

netto

Wartość 
netto

% 
VAT

Wartość 
brutto

Produc
ent

39 Hydroaktywny 
opatrunek piankowy, 
o wysokim potencjale 
retencyjnym, 
umożliwiający szybkie 
odprowadzenie 
wydzielin i szczątków 
komórek, sterylny, do 
zaokrąglonych części 
ciała (pięty, łokcie)

10cm 
x10cm

6 Szt

Dnia  17.06.2011r.  załącznik  nr  2  do SIWZ,  Zadanie  Nr  3,  w poz.  39  otrzymuje nowe 
brzmienie:

Lp. Asortyment Numer 
katalog. 
produkt

u

Nazwa 
handlowa

opis Ilość Jedn. 
miary

Cena 
jednost. 

netto

Wartość 
netto

% 
VAT

Wartość 
brutto

Produc
ent

39 Hydroaktywny 
opatrunek piankowy, 
o wysokim potencjale 
retencyjnym, 
umożliwiający szybkie 
odprowadzenie 
wydzielin i szczątków 
komórek, sterylny, do 
zaopatrywania ran w 
okolicy krzyżowej

10-11cm 
x 9-

9,5cm

6 Szt
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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 2004r. 
(tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 113 poz. 759 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 1. dotyczy Zadania 12
Czy  Zamawiający  dopuści w pakiecie  12  -  "Higieniczne  pokrycie  na  stół  operacyjny" wymiary 
rdzenia 50 x 203 cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów s.i.w.z?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2.  dotyczy Zadania 3 poz. 7
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  fartuchów  operacyjnych  pełnobarierowych, 
będących wyrobami medycznymi, które są przeznaczone do stosowania na sali operacyjnej podczas 
zabiegów chirurgicznych i  spełniających wszystkie  wymogi  normy EN 13795 1-3 obowiązującej 
w stosunku do produktów barierowych stosowanych na blokach operacyjnych?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza fartuchy operacyjne spełniające normę EN 13795 1-3.

Pytanie 3.  dotyczy Zadania 3 poz. 8
Prosimy o sprostowanie, czy Zamawiający oczekuje zaoferowania gazy wyjałowionej (sterylnej), 

czy nie wyjałowionej.
Odpowiedź:
     Zamawiający wymaga gazę niesterylną, nadająca się do sterylizacji w parze wodnej .

Pytanie 4.  dotyczy Zadania 3 poz. 39
Czy nie zaszła omyłka w opisie przedmiotu zamówienia (taki sam opis zastosowania opatrunku 

znajduje się w poz. 39 i 40, różniący się rozmiarami). Z naszego rozeznania rynku wynika, że brak jest 
na nim opatrunku w rozmiarze 10x10cm przeznaczonego do zaokrąglonych części ciała. Czy wobec 
tego  można  zaoferować  opatrunki  o  cechach  jak  opisane  w  s.i.w.z.  o  rozmiarze  11x9,5cm 
przeznaczone do zaopatrywania  ran w okolicy krzyżowej lub opatrunki  do zastosowania  ogólnego 
w rozmiarach 10cm x 10cm?
Odpowiedź:
    Modyfikacja siwz na stronie pierwszej pisma.

Pytanie 5.  Dotyczy Załącznika nr 5 do siwz Wzór umowy § 2 ust.4
    Prosimy o modyfikację  zapisu na brzmiący:
Ceny  jednostkowe  netto  przedstawione  w  formularzu  cenowym  nie  wzrosną  przez  okres 
obowiązywania umowy. Ceny jednostkowe brutto zawierają wszystkie koszty związane z zakupem, 
dostawą przedmiotu umowy do siedziby (magazyn Apteki) Zamawiającego, w tym koszty rozładunku, 
ubezpieczenia, opakowania oraz podatku VAT. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6. Dotyczy Zadania nr 2, poz. 3
    Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w wyżej wymienionej pozycji siatki przepuklinowej 
o wymiarach 10x16 cm?
Odpowiedź: 
    Zamawiający dopuszcza siatkę przepuklinową o wymiarach 10 x 16 cm.

Pytanie 7.  Dotyczy Zadania nr 3
   Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 8-23 i utworzenie osobnego pakietu. Wykaz pozycji 
pakietu  nr  3  umożliwia  złożenie  oferty  tylko  jednej  firmie  Paul  Hartmann.  Zgoda Zamawiającego 
zwiększy konkurencyjność danego pakietu, co za tym idzie obniży koszty jakie Zamawiający będzie 
musiał ponieść podczas realizacji umowy.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
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Pytanie 8. Dotyczy Zadania nr 3, poz. 10
   Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie  zestawu do zmiany opatrunku o następującym składzie:

Kompresy gazowe 17N 8W 7,5cm x 7,5cm a’5
Tupfery 17N 20x20cm) a’6
Serweta z włókniny 60x40cm a’1
Serweta z włókniny 75x45cm z otworem 10cm a’1
Kleszcze do trzymania igły
Nożyczki
Pęseta?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9. Dotyczy Zadania nr 5, poz.10
   Czy Zamawiający dopuści w wyżej wymienionej pozycji serwetę w rozmiarze 60x40cm lub 60x50cm?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 10. Dotyczy Zadania nr 11, poz.2-5
   Czy Zamawiający wymaga włókniny foliowanej na całości fartucha czy tylko w części krytycznej 
(rękawy oraz przód fartucha). Zastosowanie włókniny foliowanej (folii) na całej powierzchni fartucha 
zdecydowanie obniży komfort użytkowania.  Brak przepuszczalności  powietrza (co jest  właściwością 
folii) spowoduje całkowity brak cyrkulacji powietrza.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga z włókniny foliowanej na całości fartucha.

Pytanie 11. Dotyczy Zadania nr 11 poz. 8
   Czy Zamawiający dopuści w wyżej wymienionej pozycji podkład w rozmiarze 160x120cm?
Odpowiedź:
   Zamawiający dopuszcza podkład niejałowy włókninowy w rozmiarze 160cm x 120-125cm.

Pytanie 12.  Dotyczy Zadania 8 poz. 32
   Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igły odwrotnie tnącą, 
pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź:
   Zamawiający dopuszcza w pozycji 32 igłę odwrotnie tnącą, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie 13.  Dotyczy Zadania nr 8 poz. 31-32
   Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w pakiecie nr 8 w pozycjach 31-32 igły odwrotnie 
tnącej przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów bez zmian.
Odpowiedź:
   Zamawiający dopuszcza w poz. 31-32 igłę odwrotnie tnącą, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie 14. Dotyczy Zadania nr 8 poz. 32
   Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w pakiecie nr 8 w pozycji 32 igły o długości 45 mm 
przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów bez zmian.
Odpowiedź:
   Zamawiający dopuszcza w pozycji 32 igłę o długości 45 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie 15.  Dotyczy Zadania nr 8 poz. 31-34
   Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie z pakietu  nr 8 w pozycji 31-34 do osobnego pakietu 
pozwoli to na postawienie większej ilości konkurencyjnych ofert.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 16.  Dotyczy Zadania nr 8
   Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu 8 szew o zdolności podtrzymywania tkankowego po 21 dniach 
30%?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 17.  Dotyczy Zadania nr 8
  Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 8 wchłanialny 60-90 dni materiał szewny wykonany z polimerów 
kwasu poliglikolowego, powlekany polikaprolaktonem i stearynianem wapnia którego podtrzymywanie 
tkankowe wynosi 80% w okresie po dwóch tygodniach i 30% po trzech tygodniach od wszczepienia?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
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Pytanie 18. Dotyczy Zadania 8 poz. 1,2,6,9,22,26,27,28,30 
Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 8 pozycja 1,2,6,9,22,26,27,28,30 szew o długości 70 cm?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 19.  Dotyczy Zadania nr 8 poz. 6,7.
Czy  Zamawiający  dopuści  w  zadaniu  8  pozycja  6,7  igłę  37mm  z  zachowaniem  pozostałych 
parametrów?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 20.  Dotyczy Zadania nr 8 poz. 11,12,15,16,20
Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 8 pozycja 11,12,15,16,20 igłę 48mm z zachowaniem pozostałych 
parametrów?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 21.  Dotyczy Zadania nr 8 poz. 31,32
Czy  Zamawiający  dopuści  w  zadaniu  8  pozycja  31,32  igłę  39mm  z  zachowaniem  pozostałych 
parametrów?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 22.  Dotyczy Zadania nr 10
Czy  Zamawiający  dopuści  w  zadaniu  10  szew  z  dodatkiem  polietylenu  zapewniający  łatwiejsze 
opuszczanie węzła i mniejszą traumatyzacje tkanek?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

                                                 Podpisał

Dyrektor 
                                                                      Samodzielnego Publicznego 
                                                                     Zakładu Opieki Zdrowotnej

                                                                    w Parczewie
                                                                                mgr  Janusz Hordejuk
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