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Parczew, 21.12.2016 r. 

  
Dział Zamówień Publicznych 
fax (83) 355 21 13 
zamowienia@spzozparczew.pl 
 
 
 
Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/17/2016 (2) 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych i akcesoriów do 
aparatury medycznej w podziale na 37 części. 
 
 
 

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. (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r, poz. 2164 z późniejszymi zmianami), 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 - Zadanie nr 9 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści  elektrodę neutralną dzieloną o równych częściach, dla dorosłych oraz dla 
dzieci o wadze od 2 kg z odizolowanym mechanicznie i elektrycznie pierścieniem ekwipotencjalnym 
zapewniającym  oprócz równego rozkładu prądu również równomierny rozkład gęstości prądu na 
ciele pacjenta, o powierzchni 108 cm2 ? 
 Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza powyższą elektrodę neutralną. 
 
Pytanie 2 - Zadanie nr 9 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralną jednorazowego użytku, dla dorosłych i dzieci, 
powierzchnia dzielona (dwudzielne), 107 cm2 ? 
 Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza powyższą elektrodę neutralną. 
 
Pytanie 3 - Zadanie nr 25 
Czy Zamawiający dopuści pętlę diatermiczną owalną śr. 2,5 mm dł. 230 cm. 
 Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 
 
Pytanie 4 - Zadanie nr 23 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę się na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji (poz. 
5 - poz. 10) oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości 
oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz 
jakości. Racjonalność wydatkowania finansów publicznych jest dla Zamawiającego priorytetem, zaś 
umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty 
zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo. 
 Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 
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Pytanie 5 - Zadanie nr 23 
Czy zgodnie z art. 11 ust. 8 Ustawy o Wyrobach Medycznych, który brzmi „zabronione jest 
umieszczanie znaków lub napisów, które mogą wprowadzić w błąd co do oznakowania znakiem CE lub 
numeru jednostki notyfikowanej lub które ograniczają widoczność lub czytelność znaku” Zamawiający 
wymaga, aby znak CE był umieszczony jedynie na opakowaniu zbiorczym i wewnątrz roli?  
 Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 
 
Pytanie 6 - Zadanie nr 23 
Czy Zamawiający wymaga zgodnie z pkt.4.6 normy PN EN 868-5, aby na każdym rękawie papierowo-
foliowym umieszczona była nazwa wytwórcy?  
 Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 
 
Pytanie 7 - Zadanie nr 23 poz. 7 
Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy płaski o wymiarach 150mm x 200m w 
miejsce rękawa o wymiarach 150mm x 100m, po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania ? 
 Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza rękaw papierowo-foliowy płaski o wymiarach 150mm x 200m. 
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