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Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/8/2016 (5)
Dotyczy:  przetargu  nieograniczonego  na  dostawy  materiałów  opatrunkowych,
szewnych,  fartuchów  chirurgicznych,  serwet,  zestawów  operacyjnych,
pieluszek, podkładów, taśm do leczenia nietrzymania moczu

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  2004 r.  (tekst  jedn.  Dz.  U.  z  2015  r.  poz.  2164),
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 nr 1: dotyczy Zadania nr 1 poz. 1
Poz.  1  –  Czy  Zamawiający  dopuści  fartuch  chirurgiczny  dostępny  w  rozmiarach
oznaczonych symbolami L, LL, XL, XLL, w którym rękawy do wysokości łokcia szyte
są  ultradźwiękowo;  opakowanie  wyposażone  w  naklejki  z  informacją  o  numerze
katalogowym,  dacie  ważności,  LOT,  kodzie  GTIN;  pozostałe  parametry  zgodnie
z siwz?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2: dotyczy Zadania nr 1 poz. 3
Czy  Zamawiający  dopuści  fartuch  chirurgiczny  przedni  dostępny  wyłącznie
w rozmiarze XL?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3: dotyczy Zadania nr 19 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny zgodny z siwz, w którym osłona na
stolik  mayo  jest  złożona  w  sposób  inny  niż  teleskopowy,  jednak  w  sposób
zapewniający  aseptyczną,  sprawną  aplikację;  jedna  z  dużych  serwet
samoprzylepnych jest w rozmiarze 175x175cm; taśma samoprzylepna w rozmiarze
9x49cm; ręczniki włókninowe w rozmiarze 18x25cm; zestaw wyposażony w naklejki z
informacją o numerze katalogowym, dacie ważności, LOT, kodzie GTIN; pozostałe
parametry zgodnie z siwz?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 4: dotyczy Zadania nr 20 poz. 1
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Czy Zamawiający dopuści osłonę na stolik Mayo, która jest złożona w sposób inny niż
teleskopowy, jednak w sposób zapewniający aseptyczną, sprawną aplikację?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 5: dotyczy Zadania nr 20 poz. 3
Czy  Zamawiający  dopuści  zestaw  do  operacji  ginekologicznych  2-warstwowy
o gramaturze pow. 60g/m2, w którym serweta główna posiada zintegrowane osłony
na nogi i jest w rozmiarze 240/150x150cm; w zestawie nie ma ręczników, natomiast
dołączona jest serweta na stół instrumentarium; pozostałe parametry zgodnie z siwz?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 6: dotyczy Zadania nr 21 poz. 1
Czy  Zamawiający  dopuści  zestaw  do  cięcia  cesarskiego,  którego  opakowanie
wyposażone jest w naklejki z informacją o numerze katalogowym, dacie ważności,
LOT, kodzie GTIN; skład:
 serweta na stolik narzędziowy 150x190cm,
 obłożenie stolika Mayo 79x145cm, złożone w sposób inny niż teleskopowy, jednak

w sposób zapewniający aseptyczną, sprawną aplikację,
 serweta  chirurgiczna  175/250x300cm  z  oknem  38x32  wypełnionym  folią

chirurgiczną, wewnątrz której znajduje się wycięcie w kształcie gruszki 18x16cm,
 serweta dla noworodka 90x120cm,
 taśma samoprzylepna 9x49cm,
 ręczniki chłonne – 4szt.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 7: dotyczy Zadania nr 23 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 23:
20 szt.  taśm do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet,
polipropylenowych,  monofilamentowych,  niewchłanialnych,  z  plastikową
dwuczęściową osłonką na taśmie, osłonki nie nachodzą na siebie, o długości 45 cm,
szerokości 1,1 cm, grubości 0,33 mm, grubości nici 0,08 mm, porowatości średniej
1390 µm,  porowatości  max 1870 µm,  porowatości  84 %,  gramaturze 48 g/m 2 ,
wytrzymałości  70 N/cm,  brzegi  zakończone bezpiecznymi  pętelkami,  wykonane w
technologii  quadriaxiual  (geometria  romboidalna,  obecność  włókien  skośnych,
podwójna nić wzmacniająca),
oraz
2 szt.  igieł wielorazowego użytku, ze stali  chirurgicznej,  spiralne, prawa i lewa, do
implantacji w/w taśm ?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuści  wyżej  wymienione taśmy oraz igły do leczenia
wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet.

Pytanie nr 8: dotyczy Zadania nr 1 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny z ręcznikami w rozm. 40X20cm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga godnie z SIWZ.

Pytanie nr 9: dotyczy Zadania nr 5 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozm. 5x7,2cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opatrunek w rozmiarach 5x7,2cm.
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Pytanie nr 10: dotyczy Zadania nr 8 poz. 4
Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozm. 45x75cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza serwetę w rozmiarach 45x75cm.

Pytania nr 11: dotyczy Zadania nr 8 poz. 5
Czy  Zamawiający  dopuści  serwetę  w  rozm.  45x75cm  z  otworem  przyklejanym
okrągłym śr. 8 cm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 12: dotyczy Zadania nr 16 poz. 5
Czy Zamawiający dopuści kompresy 8w, 17n?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 13: dotyczy Zadania nr 20 poz. 3
Zwracamy  się  z  prośbą  o  dopuszczenie  zestawu  jałowego  do  operacji
ginekologicznych, trzywarstwowy o gramaturze min. 73g/m2, o składzie:  

asortyment ilość rozmiar
serweta z otworem

15x10cm i zintegrowanymi
nogawicami, taśma
przylepna w części

brzusznej

1 245x180

serweta 
przeznaczona pod pośladki

1 90x75

taśma medyczna 2 50x9
serweta na stół instrum. 1 190x150
serweta na stolik Mayo 1 145x80

serwetki do rąk 4 40x20

Odpowiedź:  Zamawiający  dopuszcza  zestaw  jałowy  o  wymienionych  wyżej
parametrach.

Pytanie nr 14: dotyczy Zadania nr 20 poz. 5
Czy  Zamawiający  dopuści  higieniczne  prześcieradło  nieprzemakalne,  foliowo-
polipropylenowe, białe, wzmocnione włóknina polipropylenową o dużej wytrzymałości,
trójwarstwowym laminat, do pokrycia stołu operacyjnego min. 80cm x 210cm?

Odpowiedź:  Zamaqiający  dopuszcza  higieniczne  prześcieradło  nieprzemakalne,
foliowo-polipropylenowe,  białe,  wzmocnione  włóknina  polipropylenową  o  dużej
wytrzymałości, trójwarstwowym laminat, do pokrycia stołu operacyjnego min. 80cm x
210cm.

Pytanie nr 15: dotyczy wyrobów gazowych jałowych:
Czy Zamawiający wymaga aby wyroby gazowe były sterylizowane w parze wodnej –
metodzie najbezpieczniejszej dla pacjenta i personelu?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
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Pytanie nr 16: dotyczy §7 ust. 1 załącznika nr 5 Wzór umowy
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 wzoru umowy zostało dodane zdanie o
następującej  (lub  podobnej)  treści:  „Przed  rozwiązaniem  umowy  Zamawiający
pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 17: dotyczy §2 ust. 5 załącznika nr 5 Wzór umowy
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 2 ust. 5 wzoru umowy zostało dodane zdanie o
następującej  (lub  podobnej)  treści:  „Strony  wyjątkowo  dopuszczają  także
podwyższenie  cen  jednostkowych  w  przypadku  przekraczającej  3%  zmiany
średniego kursu NBP walut  EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia
umowy; bądź w przypadku gdy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i
usług  konsumpcyjnych  opublikowanych  przez  Prezesa  GUS  za  okres  od  dnia
zawarcia umowy przekroczy 3%.”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga zgody.

Pytanie nr 18: dotyczy §5 załącznika nr 5 Wzór umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie słów „oczekiwania” oraz „opóźnienia”
słowami „zwłoki” w § 5 wzoru umowy?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 19
Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby prawo do odstąpienia od umowy przysługiwało
mu w przypadku co najmniej trzykrotnego wykroczenia?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 20
Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na
pewno zamówiony?

Odpowiedź:  Zamawiający  wymaga  zgodnie  z  SIWZ,  w  szczególności  kwestie  te
zostały uregulowane w §1 ust. 3 i 4 załącznika nr 5 Wzór umowy.

Podpisał
Dyrektor

Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Parczewie
mgr Janusz Hordejuk
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