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Parczew, 08.11.2017 r. 

  
 

Dział Zamówień Publicznych 
fax (83) 355 21 13 
zamowienia@spzozparczew.pl 

 
 

Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/8/2017 (4) 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na 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. z 2017 r. 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 - Zadanie nr 1 poz. 8  
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, pozwoli to  
Państwu na pozyskanie korzystnych ofert jakościowych i cenowych na pozostały asortyment w 
pakiecie. 

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 
 
Pytanie 2 - Zadanie nr 1 poz. 9-14 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycji kaniuli w opakowaniu klasy medycznej, 
gwarantującym sterylność i bezpieczeństwo równie skutecznie jak opakowanie typu Tyvec. Pozostałe 
zapisy zgodnie z SIWZ. 

Odpowiedź: 
 Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 
 
  Pytanie 3 - Zadanie nr 1 poz. 9-14 
  Czy Zamawiający wymaga w/w pozycji kaniuli wyposażonej w zastawkę antyzwrotną? 

 Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 
 
 Pytanie 4 - Zadanie nr 1 poz. 9-14 
 Czy Zamawiający wymaga kaniuli z 4 paskami widocznymi w promieniami RTG? 

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 
 
Pytanie 5 - Zadanie nr 1 poz. 22 
Prosimy o dopuszczenie w/w pozycji mini spike z filtrem antybakteryjnym w 0,1 um Państwa zgoda 
pozwoli na pozyskanie korzystnej oferty cenowej i jakościowej na wymagany asortyment.  

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 
 
Pytanie 6 - Zadanie nr 1 poz. 22 
Prosimy o dopuszczenie w/w pozycji mini spike z filtrem antybakteryjnym w 1,2 um Państwa zgoda 
pozwoli na pozyskanie korzystnej oferty cenowej i jakościowej na wymagany asortyment.  

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 
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Pytanie 7 - Zadanie nr 1 poz. 27 
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu pozwoli to 
Państwu na pozyskanie korzystnych ofert jakościowych i cenowych na pozostały asortyment w 
pakiecie. 

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 
 
Pytanie 8 - Zadanie nr 1 poz. 28 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycji strzykawek pakowanych po 80 szt. z możliwością 
przeliczenia w formularzu asortymentowo- cenowym. 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza w/w pozycji strzykawki pakowane po 80 szt. z przeliczeniem ilości w 
formularzu asortymentowo- cenowym. 

 
Pytanie 9 - Zadanie nr 8 poz. 1 
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co pozwoli 
Państwu na pozyskanie korzystnych ofert jakościowych i cenowych na pozostały asortyment w 
pakiecie. 

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 
 
Pytanie 10 - Zadanie nr 11 poz. 5 
Prosimy Zamawiającego czy w/w pozycji wymaga opakowania folia – papier z kolorystycznym 
oznaczeniem dla infuzji w kolorze niebieskim. 

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 
 
Pytanie 11 - Zadanie nr 11 poz. 7 
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu pozwoli to 
Państwu na pozyskanie korzystnych ofert jakościowych i cenowych na pozostały asortyment w 
pakiecie. 

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 
 
Pytanie 12 - Zadanie nr 11 poz. 8 
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu pozwoli to 
Państwu na pozyskanie korzystnych ofert jakościowych i cenowych na pozostały asortyment w 
pakiecie. 

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 
 
Pytanie 13 - Zadanie nr 11 poz. 8 

Czy Zamawiający wymaga w/w pozycji worka światłoczułego z wycięciem umożliwiającym zawieszenie 
worka,  drugim wycięciem umożliwiającym wyprowadzenie drenu, z paskiem kleju pozwalającym na 
pewne zamknięcie worka?  

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 
 
Pytanie 14 - Zadanie nr 11 poz. 8 

Czy Zamawiający będzie wymagał w/w pozycji badań potwierdzających przepuszczalność światła. 
Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 
 

 
Pytanie 15 - Zadanie nr 9 – Elektroda neutrealna 
Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie Elektrody w opakowaniach a`100 szt. z 
przeliczeniem ilości na 7 op.  

Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie Elektrody w opakowaniach a`100 szt. z odpowiednim 
przeliczeniem ilości (na 7 op.). 
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Pytanie 16 - Zadanie nr 12 – Ostrza, wzierniki, zgłębniki - Poz. 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 17 - Zadanie nr 12 – Ostrza, wzierniki, zgłębniki, Poz. 2 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania Opaski identyfikacyjnej na rękę dla dorosłych 
z karteczką do opisu, długość 6,1cm i szerokość 1,9cm (op. 100 sztuk). 

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 
 
Pytanie 18 - Zadanie nr 12 – Ostrza, wzierniki, zgłębniki, Poz. 15 
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga zaoferowania testów suchych, czy mokrych?  

Odpowiedź: 

Zamawiający stosuje testy urazowe mokre do wykrywania helicobacter pylori. 
 
Pytanie 19 - Zadanie nr 12 – Ostrza, wzierniki, zgłębniki, Poz. 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. 
 
Pytanie 20 - Zadanie nr 12 – Ostrza, wzierniki, zgłębniki, Poz. 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 21 - Zadanie 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 wymaga zgodnie z siwz. 
 
Pytanie 22 - Zadanie nr 17 – Papiery rejestracyjne  
Pozycja 4 
Czy zamawiający ma na myśli papier standardowy do aparatów Aspel o szerokości 112mm i długości 
25m?  

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza papier do aparatu EKG Aspel, termoaktywny, o szerokości 112mm, średnicy 
rolki 25mm i długości 25m. 
 
Pytanie 23 - Zadanie nr 17 – Papiery rejestracyjne  
Pozycja 7 
Prosimy o doprecyzowane, czy Zamawiający wymaga papieru z nadrukiem czy bez?  

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga papier do defibrylatora BeneHeart D3 z nadrukiem. 
 
Pytanie 24 - Zadanie nr 26 – Wyroby z fizeliny, Poz. 2 – 6 
Czy Zamawiający wymaga aby fartuch był wykonany w całości z włókniny foliowanej, czy przód i 
rękawy z włókniny foliowanej? 
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Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 
 
Pytanie 25 - Zadanie nr 26 – Wyroby z fizeliny  
Pozycja 2 – 6 
Czy rękawy mają być z mankietem czy z gumką? 

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 
 
Pytanie 26 – Zadanie nr 7 
Czy zamawiający w pakiecie 7 pkt. 3 dopuści filtr oddechowy z wymiennikiem ciepła i wilgoci 
antybakteryjny/antywirusowy o skuteczności w ostatniej godzinie  99.9999% bakterie, 99,999% wirusy. 
Minimalna objętość oddechowa 200ml. Niski opór (przy 30L/min -1,1cm H2O; przy 60L/min – 
2,1cmH2O). Przestrzeń martwa 67 ml. Czas działania 24h. Kapturek portu na lince. Zwrot wilgoci w 
HMEF 31,5 mg/H2O. Zastosowanie: aparaty do znieczulania i respiratory, w wersji mikrobiologiczne 
czystej, pakowany pojedynczo? 

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 
 
Pytanie 27 – Zadanie nr 7 
Czy zamawiający w pakiecie 7 pkt.  dopuści  łącznik elastyczny, karb., zesp. z podwójnie obrot. łaczn. 
kąt. z portem 15mmF/22mmF, steryl. dł.13-17 cm  jednorazowy, op.10 szt (przedłużenie giętkie) ?                           

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza łącznik elastyczny zgodny z podanym opisem. 

 

Pytanie 28 - Zadanie nr 1 poz. 9, 10, 11, 12, 13, 13 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w tych pozycjach kaniul wykonanych z teflonu FEP? 
Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 

 
Pytanie 29 - Zadanie nr 1 poz. 28 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w tej pozycji strzykawki pakowane w opakowanie a’70szt. z 

jednoczesnym przeliczeniem wymaganej ilości opakowań na 536 opakowań (po zaokrągleniu do pełnego 
opakowania)? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza strzykawki pakowane w opakowanie a’70szt. z jednoczesnym przeliczeniem 

wymaganej ilości opakowań. 
 
Pytanie 30 - Zadanie nr 11 poz. 3 

Czy Zamawiający pod pojęciem „ciemny” ma na myśli przedłużacz czarny? 
Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 

 
Pytanie 31 - Zadanie nr 11 poz. 2, 3, 6 

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w tych pozycjach wyrobów pozbawionych ftalanów DEHP? 
Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 

 
Pytanie 32 - Zadanie nr 11 poz. 4 

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w tej pozycji przyrządów do przetaczania krwi typu TS z komorą 
kroplowa o długości min 90mm w części przezroczystej?  

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 

 
Pytanie 33 - Zadanie nr 11 poz. 5 

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w tej pozycji przyrządów do przetaczania płynów typu IS z 

komorą kroplową o długości 60mm w części przezroczystej?  
Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 

 
Pytanie 34 - Zadanie nr 12 poz. 2, 3 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tych pozycjach opaski niesterylne?  
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Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 

 
Pytanie 35 - Zadanie nr 12 poz. 18 

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w tej pozycji testów urazowych do wykrywania helicobacter 
pylori mokrych? 

Odpowiedź: 

Zamawiający stosuje testy urazowe mokre do wykrywania helicobacter pylori. 

 
Pytanie 36 - Zadanie nr 12 poz. 18 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji worek do dobowej zbiórki moczu w systemie 

zamkniętym 14 dniowym z medycznego PCV, z portem bezigłowym lub igłowym, filtrem hybrydowym, 

drenem 90-120cm. Pojemność worka 2000ml, z czytelną podziałką co 25ml do 100ml i co 100ml do 
2000ml?  

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 

 
Pytanie 37 - Zadanie nr 12 poz. 23 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji cewnik foley z zatyczką pakowaną osobno? 
Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 

 
Pytanie 38 - Zadanie nr 12 poz. 20 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji wziernik ginekologiczny typu Cusco? 
Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 

 
Pytanie 39 - Zadanie nr 12 poz. 27 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji osłony w rozmiarach 14-16x200-250mm? 
Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 

 
Pytanie 40 - Zadanie nr 12 poz. 29, 30 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tych pozycjach zgłębniki żołądkowe silikonowane lub ze 
zmrożoną powierzchnią, pakowane folia-papier? 

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 

 
Pytanie 41 - Zadanie nr 15 poz. 4, 5, 6 ,7, 8, 9, 10, 11  

Czy Zamawiający poprzez zapis „z dwoma otworami” ma na myśli dwa otwory umieszczone po bokach  

końcowej części cewnika (służalczej do wprowadzenia do ciała pacjenta) umieszczone naprzeciw siebie 
tzw. naprzeciwległe?  

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 

 
Pytanie 42 - Zadanie nr 15 poz. 4, 5, 6 ,7, 8, 9, 10, 11 

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w tych pozycjach cewników z powierzchnią „zmrożoną” 

zapobiegającą przyleganiu cewnika do ciała pacjenta? 
Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 

 
Pytanie 43 - Zadanie nr 15 poz. 24, 25 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tych pozycjach cewniki Pezzer o długości 40cm? 
Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza w tych pozycjach cewniki Pezzer o długości 40cm. 

 
Pytanie 44 - Zadanie nr 15 poz. 38, 39, 40, 41 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tych pozycjach cewniki Kehr-T o długości 160x380? 
Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 
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Pytanie 45 - Zadanie nr 15 poz. 47 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji dren medyczny z PCV 12x8 op=25m z 
jednoczesnym przeliczeniem ilości na 40 op.? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza dren medyczny z PCV 12x8 op=25m z jednoczesnym przeliczeniem ilości na 
40op. 

 
Pytanie 46 - Zadanie nr 15 poz. 48 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji elektrody EKG żelowane, o średnicy 54mm lub 

48mm lub 43mm? 
Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza w tej pozycji elektrody EKG żelowane, o średnicy w przedziale od 44 mm do 50 

mm. 
 
Pytanie 47 - Zadanie nr 15 poz. 48, 49 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tych pozycjach rurki krtaniowe dwuświatłowe? 
Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 

 
Pytanie 48 - Zadanie nr 16 poz. 13 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji do czasowej stymulacji serca zagięte 6F, długość 

całkowita 1250mm, robocza 1120mm? 
Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 

 
Pytanie 49 - Zadanie nr 21 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji pętle pakowane w opakowania a’2szt. z 

jednoczesnym przeliczeniem wymaganej ilości oraz podaniem ceny za 1 op = 2szt.? 
Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza pętle pakowane po 2 szt. z przeliczeniem ilości i ceny. 
 

Pytanie 50 - Zadanie nr 21 poz. 3 

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w tej pozycji ustnika z opaską czy bez opaski? 
Odpowiedź: 

Zamawiający stosuje ustnik z opaską. 

 
Pytanie 51 - Zadanie nr 21 poz. 5, 6 

Czy Zamawiający poprzez zapis śr. 2,8mm ma na myśli średnice kanału? 
Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 

 
Pytanie 52 - Zadanie nr 21 poz. 5, 6, 7 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tych pozycjach kleszczyki o średnicy 2,4mm? 
Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 

 
Pytanie 53 - Zadanie nr 19 poz. 1-4 
Czy Zamawiający wymaga, aby szczelność bakteriologiczna przy podwójnym pakowaniu zestawów 
wynosiła dla papieru krepowanego 99,9%, co jest potwierdzone oświadczeniem producenta wyrobu? 

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 

 
 

   Podpisał: 
        

Dyrektor 
Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej  

w Parczewie 
   mgr Janusz Hordejuk 

 


