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Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/5/4/2011
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 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 załącznika nr 5 wzór umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 1 pkt. 4 umowy w następujący sposób na: „Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do realizacji poszczególnych asortymentów w mniejszym lub większym zakresie niż 
to wynika z ilości określonych w formularzu cenowym, przy czym suma wartości zrealizowanych dostaw 
nie może przekroczyć ceny umowy określonej w § 2 ust 3. oraz pod warunkiem, że zmniejszenie nie 
będzie większe niż 20% wartości umowy.”?
Uzasadnienie: Przepisy ustawy PZP nie zabraniają zmiany wielkości przedmiotu zamówienia, jeżeli zmiana 
ta nie jest sprzeczna z art. 144 Ustawy PZP. Zgodnie z dominującym poglądem doktryny Zamawiający 
może  zastrzec  w  umowie,  że  wielkość  zamówienia  może  ulec  zmniejszeniu  lub  zwiększeniu,  o  ile 
Zamawiający wskaże minimalny próg, do jakiego zobowiązany będzie wykonać zamówienia, a który nie 
będzie w sposób znaczący odbiegać od wartości maksymalnych (W. Bertman-Janik „Zamówienia na leki”, 
Przetargi publiczne 2007 r., nr 4, s. 40). 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 2. Dotyczy Zadania nr 7 poz. 1
Czy Zamawiający w Zadaniu Nr 7 poz. 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie folii rozmiar o pow. całkowitej 
dł. 34cm szer. 28cm?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3:  Dotyczy Zadania nr 7 poz. 2
Czy Zamawiający w zadaniu Nr 7 poz. 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie folii rozmiar o pow. całkowitej 
dł. 45cm szer. 34cm?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4. Dotyczy Zadania nr 7 poz. 3
Czy Zamawiający w Zadaniu Nr 7 poz. 3 wyrazi zgodę na zaoferowanie folii rozmiar o pow. całkowitej 
dł. 28cm szer. 19cm?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
 
Pytanie 5.  Dotyczy Zadania nr 3 poz. 1-6
Czy Zamawiający dopuści bezszwowy rękaw składający się z 79% włókien poliamidowych i 21% włókien 
elastycznych?  W  przypadku  negatywnej  odpowiedzi  proszę  o  wydzielenie  w/w  pozycji  do  osobnego 
pakietu.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
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Pytanie 6: Dotyczy Zadania nr 3 poz. 7 i 10
Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do osobnego pakietu. Podział zadania zwiększy konkurencyjność 
postępowania,  umożliwi  również  złożenie  ofert  większej  liczbie  wykonawców  a  Państwu  pozyskanie 
rzeczywiście korzystnych ofert.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 7: Dotyczy Zadania nr 3 poz. 12
Czy  Zamawiający  dopuści  kompresy  w  opakowaniu  a’10  sztuk  z  przeliczeniem  ilości  w  formularzu 
cenowym? W przypadku negatywnej odpowiedzi proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 8: Dotyczy Zadania nr 3 poz. 12
Czy Zamawiający dopuści kompresy 17–nitkowe, 12– warstwowe? W przypadku negatywnej odpowiedzi 
proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9: Dotyczy Zadania nr 3 poz. 14
Czy  Zamawiający  dopuści  kompresy  w  opakowaniu  a’10  sztuk  z  przeliczeniem  ilości  w  formularzu 
cenowym? W przypadku negatywnej odpowiedzi proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 10: Dotyczy Zadania nr 3 poz 14
Czy  Zamawiający  dopuści  kompresy  w  opakowaniu  a’20  sztuk  z  przeliczeniem  ilości  w  formularzu 
cenowym? W przypadku negatywnej odpowiedzi proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 11: Dotyczy Zadania nr 3 poz. 16
Czy  Zamawiający  dopuści  ligninę  w  opakowaniu  papierowym?  W  przypadku  negatywnej  odpowiedzi 
proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 12: Dotyczy Zadania nr 3 poz. 22,23
Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 5-6 min w opakowaniu a’1 szt.? W przypadku 
negatywnej odpowiedzi proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza opaski gipsowe o czasie wiązania 5-6 min w opakowaniu a’1 szt, 
pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 13: Dotyczy Zadania nr 3 poz. 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43
Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do osobnego pakietu. Podział zadania zwiększy konkurencyjność 
postępowania,  umożliwi  również  złożenie  ofert  większej  liczbie  wykonawców  a  Państwu  pozyskanie 
rzeczywiście korzystnych ofert.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 14. Dotyczy Zadania nr 4 poz. 1, 2, 3
Czy zamawiający wydzieli w/w pozycję do osobnego pakietu. Podział zadania zwiększy konkurencyjność 
postępowania,  umożliwi  również  złożenie  ofert  większej  liczbie  wykonawców  a  Państwu  pozyskanie 
rzeczywiście korzystnych ofert.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 15. Dotyczy Zadania nr 5 poz.8
Czy Zamawiający odstąpi od zapisu „zestaw posiadający informacje o nazwie producenta, dacie ważności 
i nr serii w postaci naklejki odklejanej z opakowania do umieszczenia na karcie pacjenta”? W przypadku 
negatywnej odpowiedzi proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 16. Dotyczy Zadania nr 5 poz.9
Czy Zamawiający  dopuści  serwetę  w rozmiarze  50cm x  50cm? W przypadku negatywnej  odpowiedzi 
proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
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Pytanie 17. Dotyczy Zadania nr 5 poz.10
Czy  Zamawiający  dopuści  serwetę  w rozmiarze  50cm x  60cm? W przypadku  negatywnej  odpowiedzi 
proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 18. Dotyczy Zadania nr 6 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści zestaw obłożeń o następującym składzie:
1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 x 190cm.
Serweta 2-warstwowa, laminat i włókna w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach 
bocznych,  serweta  stanowi  drugie,  wewnętrzne  owinięcie  zestawu.  Gramatura  serwety  56  g/m2, 
odporność na przenikanie cieczy 188 cm H2O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.
1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm
Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana 
teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety
1 x Serweta o wym. 150 x 180cm
Serweta 2 warstwowa, samoprzylepna. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 
188 cm H2O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.
Serweta 2 warstwowa, samoprzylepna.
1 x Serweta o wym. 150 x 240cm
Serweta 2 warstwowa, samoprzylepna. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 
188 cm H2O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.
2 x Serweta o wym. 75 x 90cm
Serweta 2 warstwowa, samoprzylepna. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 
188 cm H2O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.
2 x ręcznik do rąk o wym. 30x30cm
Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia 
w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - opakowanie typu 
TYVEC.
W przypadku negatywnej odpowiedzi proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 19. Dotyczy Zadania nr 6 poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie taśmy samoprzylepnej pakowanej osobno? W przypadku 
negatywnej odpowiedzi proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 20. Dotyczy Zadania nr 6 poz. 7
Czy zamawiający dopuści  obłożenie na stolik  mayo w kształcie  worka,  wykonane z nieprzemakalnego 
laminatu, składane teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety? W przypadku negatywnej 
odpowiedzi proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 21: Dotyczy zadania nr 6 poz. 6, 7
Czy zamawiający odstąpi od zapisu „zestaw posiadający informacje o nazwie producenta, dacie ważności 
i nr serii w postaci naklejki odklejanej z opakowania do umieszczenia na karcie pacjenta”? W przypadku 
negatywnej odpowiedzi proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

                                                                       Podpisał                 Dyrektor
                                                                  Samodzielnego Publicznego
                                                                 Zakładu Opieki Zdrowotnej

                                                                 w Parczewie
                                                              mgr Janusz Hordejuk
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