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SzNSPZOZ. N-ZP-372-26/12

Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu

W  związku  ze  skierowanymi  zapytaniami  dotyczącymi  dostawy  opatrunków,  Zamawiający  udziela 
odpowiedzi:

Pytanie 1: (Zestaw 2, pozycja 1):  Czy Zamawiający dopuści plaster tkaninowy bez opatrunku w 
rozmiarze 5cm x 9,14m, spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?
ODP:  Zamawiający   dopuszcza plaster  tkaninowy bez  opatrunku w  rozmiarze 5cm x  9,14m, 
spełniający pozostałe  wymagania zawarte  w SIWZ. Przeliczyć  zgodnie  ze  zmianą  treści  SIWZ 
dokonaną niniejszym pismem. 

Pytanie 2: (Zestaw 2, pozycja 2): Czy Zamawiający dopuści plaster jedwabny w rozmiarze 2,5cm x 
9,14m, spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?
ODP: Zamawiający dopuszcza plaster jedwabny w rozmiarze 2,5cm x 9,14m, spełniający pozostałe 
wymagania  zawarte w SIWZ. Przeliczyć  zgodnie ze zmianą  treści  SIWZ dokonaną  niniejszym 
pismem. 

Pytanie  3:  (Zestaw  2,  pozycja  9):  Czy  Zamawiający  dopuści  podpaski  higieniczne  w 
opakowaniu a' 20 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?
ODP: Zamawiający dopuszcza podpaski higieniczne w opakowaniu a' 20sztuk z odpowiednim 
przeliczeniem zamawianej ilości.

Pytanie  4:   (Zestaw  2,  pozycja  13):  Czy  Zamawiający  dopuści  przylepiec  zastępujący  nici 
chirurgiczne w rozmiarze 6mm x 75mm?
ODP: Zamawiający dopuszcza przylepiec zastępujący nici chirurgiczne w rozmiarze 6mm x 75mm.

Pytanie  5:   (Zestaw  2,  pozycja  18):  Czy  Zamawiający  dopuści  opatrunek  z  100%  gazy 
bawełnianej o dużych oczkach pokrytych miękką, białą parafiną w rozmiarze 10 x 10cm?
ODP:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie 6:   (Zestaw 2,  pozycja 18):  Czy  Zamawiający dopuści opatrunek z foli poliuretanowej w 
rozmiarze 10 x12cm?
ODP:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie 7:  (Zestaw 2, pozycja 21): Czy Zamawiający ma na myśli elastyczną opaskę podtrzymującą 
w rozmiarze 6cmx20m?
ODP:  Należy  zaoferować  elastyczną  opaskę  podtrzymującą  o  właściwościach  kohezyjnych, 
impregnowana lateksem 6 cm x 20 cm.



Pytanie 8:  (Zestaw 2, pozycja 22): Czy Zamawiający dopuści opaskę elastyczną w rozmiarze 6 cm x 
4m, 20m po rozciągnięciu?
ODP: Należy zaoferować opaskę z waty syntetycznej stosowaną jako materiał wyściełający pod 
opatrunki gipsowe itp. 10 cm x 3 m. 

Pytanie 9:   (Zestaw  2,  pozycja 23-27):  Zwracamy się z  prośbą  o  wydzielenie w/w pozycji  do 
osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty. 
ODP:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie 10:  (Zestaw 2, pozycja 28): Czy Zamawiający dopuści płatki z włókniny nasączone alkoholem 
w rozmiarze 62 x 30mm?
ODP:   Zamawiający dopuszcza płatki z włókniny nasączone alkoholem w rozmiarze 62 x 30mm.

Pytanie 11:  (Zestaw 4, pozycja 1-2 ): Czy Zamawiający dopuści opatrunek gipsowy o długości 3m?
ODP:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie 12:  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zestawie 3 w poz. 2 i 4 przylepnego 
jałowego opatrunku hydrokoloidowego przeznaczony do leczenia ran z małym i średnim wysiękiem, 
stanowiącego  barierę  dla  płynów  bakterii  i  wirusów,  nie  zawierającego  dodatkowych  substancji 
chłonnych, rozmiar całkowity 10cm x 12 cm (a' 10 szt.)?
ODP:  Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w zestawie 3 w poz. 2 i 4 przylepnego jałowego 
opatrunku  hydrokoloidowego  przeznaczony  do  leczenia ran  z  małym  i  średnim  wysiękiem, 
stanowiącego barierę  dla  płynów bakterii  i  wirusów,  nie  zawierającego  dodatkowych substancji 
chłonnych, rozmiar całkowity 10cm x 12 cm (a' 10 szt.).

Pytanie 13:  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zestawie 3 w poz. 3 Przezroczystej 
półprzepuszczalnej poliuretanowej folii opatrunkowej w rolce z klejem akrylowym nie drażniąca skóry 
z wygodnym systemem aplikacji, niesterylnej w rozmiarze 10 cm x 10 m i dokonanie odpowiedniego 
przeliczenia ilość (l szt.)?
ODP:  Zamawiający  wyraża  zgodę  na  zaoferowanie  w  zestawie  3  w  poz.  3  przezroczystej 
półprzepuszczalnej poliuretanowej folii opatrunkowej w rolce z klejem akrylowym nie drażniąca skóry 
z wygodnym systemem aplikacji, niesterylnej w rozmiarze 10 cm x 10 m i dokonanie odpowiedniego 
przeliczenia ilości.

Pytanie 14:   Zwracamy się z prośbą  o wyjaśnienie dotyczące zestawu 3 poz. 6 i  7,  ponieważ 
podany przez Zamawiającego asortyment ma identyczne parametry i rozmiar. Czy w zestawie 3 w poz. 
6 i 7 należy zaoferować identyczny produkt?
ODP:   W pozycji  7 należy zaoferować  ”Jałowy opatrunek zbudowany z zewnętrznej  warstwy 
poliuretanowej,  warstwy  absorpcyjnej  wykonanej  w  technologii  hydrofiber  oraz  cienkiej, 
nieprzylepnej warstwy kontaktującej się z powierzchnią rany rozmiar 18,5cm x 20,5cm (a’5 szt.)”- 
50 op., zaś w pozycji 6 zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 15:  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zestawie 3 w poz. 6 i 7 przylepnego, 
jałowego  opatrunku  zbudowanego  z  zewnętrznej  warstwy  poliuretanowej,  warstwy  absorpcyjnej 
wykonanej w technologii akrylowej umożliwiającej pełną obserwację rany, zapewniającej wysoką 
chłonność  oraz eliminującej  nieprzyjemny zapach rozmiar 11, l  cm x  12,7cm (a'5 szt.)  dokonanie 
odpowiedniego przeliczenia ilości (op 100)?
ODP:   Zamawiający wyraża zgodę  na  zaoferowanie  w zestawie  3 w poz.  6  i  7  przylepnego, 
jałowego opatrunku zbudowanego z zewnętrznej warstwy poliuretanowej, warstwy  absorpcyjnej 
wykonanej w technologii akrylowej umożliwiającej pełną obserwację rany, zapewniającej wysoką 
chłonność oraz eliminującej nieprzyjemny zapach;
-  dla poz. 6 -o wymiarach 11, l  cm x 12,7cm  i dokonanie odpowiedniego przeliczenia ilości 



oferowanej (a'5 szt.) 
- dla poz. 7 – o wymiarach 20 cm x 20 cm  i dokonanie odpowiedniego przeliczenia ilości, jeżeli 
zostanie zaoferowany w opakowaniach innych niż 10 szt.

Pytanie 16:  Czy Zamawiający wyrazi zgodę  na zaoferowanie w zestawie 3 w poz. 8 sterylnego, 
amorficznego żelowego wypełniacza do leczenia ran, op. 15 g i dokonanie odpowiedniego przeliczenia 
ilości (100 szt.)?
ODP:   Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 ze zm.) dokonuje zmiany treści 
SIWZ  w zakresie zapisu pod tabelami w zestawie 2 i 4, który otrzymuje brzmienie:  
<<Zamawiający dopuszcza rozbieżności w rozmiarach opatrunków:
- nieprzekraczające 5 % podanych rozmiarów dla wartości wyrażonych w centymetrach,
- nieprzekraczające 1% podanych rozmiarów dla wartości wyrażonych w metrach, z tym że w 
zestawie 2 w poz. 1, 2, 3, 5, 6, 11, 14, 15, 22, 23 oraz zestawie 3 poz. 3 oferując inne długości 
(mieszczące się w granicach +/- 1%) należy  wycenić taką ilość opakowań  produktu, by po 
pomożeniu ilości opakowań  przez ich wymiar wyrażony w metrach otrzymać  co najmniej 
taką  ilość  produktu,  jak  w  przypadku  iloczynu  ilo ści  opakowań  i  wymiaru  podanego  w 
formularzu>>. 


