
Lublin, dnia 10 lipca 2013 roku  

SzNSPZOZ. N-ZP-372-25/13

Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu

Na podstawie art. 38 ust.  2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień  publicznych

(t.j.Dz. U. 2010/113/759 z późn. zm.), Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny

Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  informuje  o  treści  nadesłanych  zapytań  dot. postępowania

przetargowego na dostawę  opatrunków (SzNSPZOZ.N-ZP.372-25/13)  oraz o udzielonych wyjaśnieniach  

w przedmiotowej sprawie: 

Pytanie  :   Czy Zamawiający w ZESTAWIE 3 dopuszcza:

Poz. 1 Opatrunek z pianki poliuretanowej nieprzylepny rozmiar 10x10 cm zawierający kompleks srebra, który jest

równomiernie rozmieszczony w piance i działa antybakteryjnie. Opatrunek jest wodoodporny, półprzepuszczalny

dla pary wodnej. Mają działanie przeciwbakteryjne także w przypadku MRSA i VRE, pakowany po 5 sztuk w

opakowaniu handlowym.

Działanie:

• Opatrunki  są przeznaczone do ran o średniej  lub dużej ilości wysięku. Dodatkowo opatrunki mogą być

stosowane do leczenia ran wykazujących spowolnione  gojenie z  powodu bakterii  lub  ran z  dużym

ryzykiem zakażenia.

• Opatrunki zalecane są  w przypadkach owrzodzeń goleni, odleżyn, w leczeniu stopy cukrzycowej. Mogą.

być  też  stosowane na  oparzenia,  w  miejsca  pobrania  tkanek  do  przeszczepu i  powikłanych  ranach

pooperacyjnych.

• Opatrunki minimalizują nieprzyjemny zapach wywołany przez mikroorganizmy znajdujące się w ranie.

Wyjaśnienie:  Zamawiający  nie  dopuszcza  w  zestawie  3 poz.  1 zaproponowanego  opatrunku  z  pianki

poliuretanowej  nieprzylepnego  rozmiar  10x10 cm zawierającego  kompleks  srebra,  który  jest  równomiernie

rozmieszczony w piance i działa antybakteryjnie. 

Poz. 2 Opatrunek hydrokoloidowy stosowany w leczeniu odleżyn i owrzodzeń  podudzi ze średnim i  małym

wysiękiem. Może być stosowany na oparzenia, miejsca po pobraniu tkanki do przeszczepów, rany pooperacyjne i

otarcia naskórka. Rozmiar 10x10 cm pakowany po 10 sztuk w opakowaniu handlowym.



Wyjaśnienie: Zamawiający nie dopuszcza w zestawie 3 poz.2 zaproponowanego opatrunku hydrokoloidowego

stosowanego w leczeniu odleżyn i owrzodzeń podudzi ze średnim i małym wysiękiem. 

Poz.  4  Opatrunek z pianki poliuretanowej nieprzylepny o rozmiarze  10x10cm (pakowany po 10 sztuk w

opakowaniu handlowym), posiada unikalną, trójwymiarową strukturę piankową, która dopasowuje się do łożyska

rany zapewniając lepsze wchłanianie rany, stosowany jest w przypadku występowania ran trudno gojących z dużym

wysiękiem typu:

• owrzodzenia podudzi
• odleżyny
• owrzodzenia stopy cukrzycowej
• powierzchowne oparzenia
• miejsca po pobraniu tkanki do przeszczepów

rany pooperacyjne, otarcia naskórka.

Wyjaśnienie:  Zamawiający  nie  dopuszcza  w  zestawie  3 poz.  4  zaproponowanego  opatrunku  z  pianki

poliuretanowej nieprzylepnego o rozmiarze 10x10cm (pakowanego po 10 sztuk w opakowaniu handlowym).

Poz. 5 opatrunek z pianki poliuretanowej nieprzylepny o rozmiarze 15x15cm (pakowany po 5 sztuk w opakowaniu

handlowym),  posiada  unikalny  trójwymiarową  strukturę  piankową,  która  dopasowuje  się  do łożyska rany

zapewniając lepsze wchłanianie rany, stosowany jest w przypadku występowania  ran trudno gojących z dużym

wysiękiem typu:

• owrzodzenia podudzi
• odleżyny
• owrzodzenia stopy cukrzycowej
• powierzchowne oparzenia
• miejsca po pobraniu tkanki do przeszczepów

rany pooperacyjne, otarcia naskórka.  Opatrunki mogą być wykorzystywane przez pacjentów z owrzodzeniem,
stosujących kompesjoterapię.

Wyjaśnienie:  Zamawiający  nie  dopuszcza  w  zestawie  3 poz.  5  zaproponowanego   opatrunku  z  pianki

poliuretanowej  nieprzylepnego o rozmiarze 15x15cm (pakowanego po 5 sztuk w  opakowaniu  handlowym),

posiadającego unikalny trójwymiarową strukturę piankową, która dopasowuje się do łożyska rany zapewniając

lepsze wchłanianie rany.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie z zadania 3 pozycji 3 i utworzenie dla niej oddzielnego

pakietu  co  umożliwi  złożenie  większej  ilości  konkurencyjnych  ofert,  gdyż  nie  wszystkie  firmy  w  swoim

asortymencie posiadają folię opatrunkową w rolce a to znacznie ogranicza możliwość wzięcia udziału w przetargu.

Wyjaśnienie:  Zamawiający nie  wyraża zgody na wydzielenie  z  zadania 3  pozycji  3  i  utworzenie dla  niej

oddzielnego pakietu.



Pytanie  :   Czy Zamawiający w ZESTAWIE 1 dopuszcza:

P  o  z. 7   opatrunek hydrokoloidowy z alginianern stosowany do leczenia ran przewlekłych z małym lub  średnim

wysiękiem i powierzchownych ran. Opatrunek zapewnia wilgotne środowisko rany zapewniające szybsze gojenie.

Rozmiar 10x10cm pakowany po 10 sztuk w opakowaniu handlowym.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie dopuszcza w zestawie 1 poz. 7 zaproponowanego opatrunku hydrokoloidowego 

z alginianern stosowanego do leczenia ran przewlekłych z małym lub średnim wysiękiem i powierzchownych ran.

P  o  z. 8   opatrunek z pianki poliuretanowej nieprzylepny rozmiar 10 x10cm pakowany po 10 sztuk w opakowaniu

handlowym stosowany do leczenia ran z umiarkowanym lub dużym wysiękiem, Opatrunek posiada trójwymiarową

strukturę piankową, która dopasowuje się do łożyska rany zapewniając lepsze wchłanianie wysięku.

Wyjaśnienie:  Zamawiający  nie  dopuszcza  w  zestawie  1 poz.  8  zaproponowanego  opatrunku z pianki

poliuretanowej  nieprzylepnego rozmiar  10  x10  cm pakowanego po  10  sztuk  w  opakowaniu  handlowym

stosowanego do leczenia ran z umiarkowanym lub dużym wysiękiem.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie z zestawu l poz. 7 oraz 8 co umożliwi składanie większej

ilości konkurencyjnych ofert i będzie zgodne z zasadą uczciwej konkurencji

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie  z zestawu l poz. 7 oraz 8

Pytanie  :   Czy Zamawiający w ZESTAWIE 2  dopuszcza:

Poz. 13 Opatrunek z pianki poliuretanowej nieprzylepny rozmiar 10x10cm zawierający kompleks srebra, który jest

równomiernie rozmieszczony w piance i działa antybakteryjnie. Opatrunek jest wodoodporny, półprzepuszczalny

dla pary wodnej. Mają działanie przeciwbakteryjne także w przypadku MRSA i VRE, pakowany po 5 sztuk  

w opakowaniu handlowym Działanie:

• Opatrunki  są.  przeinaczone  do  ran  o  średniej  lub  dużej  ilości  wysięku.  Dodatkowo  opatrunki

mogą  być  stosowane do leczenia ran wykazujących spowolnione gojenie z powodu bakterii  lub ran

 i dużym ryzykiem zakażenia.

• Opatrunki zalecane są w przypadkach owrzodzeń goleni, odleżyn, w leczeniu stopy cukrzycowej. Mogą być

też  stosowane  na oparzenia,  w  miejsca  pobrania  tkanek  do  przeszczepu  i  powikłanych  ranach

pooperacyjnych.

• Opatrunki minimalizują nieprzyjemny zapach wywołany przez mikroorganizmy znajdujące się w ranie

Wyjaśnienie:  Zamawiający  nie  dopuszcza  w  zestawie  2  poz.  13  zaproponowanego  opatrunku  z  pianki

poliuretanowej  nieprzylepnego  rozmiar  10x10cm  zawierającego  kompleks  srebra,  który  jest  równomiernie

rozmieszczony w piance i działa antybakteryjnie.

Poz. 14 opatrunek hydrokoloidowy z alginianem przeźroczysty do stosowania w leczeniu ran bez i z niewielką ilością

wysięku takich jak: odleżyny, owrzodzenia podudzi, powierzchowne oparzenia  pierwszego i drugiego stopnia,



miejsca pobrania tkanek do przeszczepu, rany pooperacyjne i otarcia naskórka, rozmiar 9 x l4cm, pakowany po 10

sztuk w opakowaniu handlowym

Wyjaśnienie: Zamawiający nie dopuszcza w zestawie 2 poz. 14 zaproponowanego opatrunku hydro koloidowego

z alginianem przeźroczystego do stosowania w leczeniu ran bez i z niewielką ilością wysięku takich jak: odleżyny,

owrzodzenia  podudzi,  powierzchowne oparzenia  pierwszego i  drugiego stopnia,  miejsca pobrania tkanek do

przeszczepu, rany pooperacyjne i otarcia  naskórka rozmiar 9 x l4cm, pakowany po 10 sztuk w opakowaniu

handlowym.

Poz. 19 opatrunek hydrokoloidowy rozmiar 10x10cm pakowany po 10 sztuk w opakowaniu handlowym

Wyjaśnienie: Zamawiający nie dopuszcza w zestawie 2 poz. 19 zaproponowanego opatrunku  

hydrokoloidowego rozmiar 10x10cm pakowany po 10 sztuk w opakowaniu handlowym.

Poz. 20 opatrunek hydrokoloidowy rozmiar 10x10 cm pakowany po 5 sztuk w opakowaniu handlowym

Wyjaśnienie: Zamawiający nie dopuszcza w zestawie 2 poz. 20 zaproponowanego opatrunku  hydrokoloidowy

rozmiar 10x10 cm pakowany po 5 sztuk w opakowaniu handlowym.

Poz. 21 opatrunek hydrokoloidowy o specjalnie wykrojonym kształcie da zaopatrywania zaokrąglonych części ciała

18x20crn oraz 6x8cm pakowane po 5 sztuk w opakowaniu handlowym

Wyjaśnienie: Zamawiający nie dopuszcza w zestawie 2 poz. 21 zaproponowanego opatrunku  hydrokoloidowego

o specjalnie wykrojonym kształcie da zaopatrywania zaokrąglonych części ciała 18x20crn oraz 6x8cm pakowane po

5 sztuk w opakowaniu handlowym.

Póz. 22 opatrunek hydrożelowy o pojemności 15 g tuba. Żel hydrokoloidowy z alginianem do oczyszczania ran 

z tkanki martwiczej pakowany po 10 sztuk w opakowaniu handlowym. Wskazania używania:

Wskazaniem do stosowania opatrunku jest leczenie martwiczych i oczyszczających się tkanek, w takich ramach jak:

• owrzodzenia podudzi

• odleżyny

• rany w przebiegu stopy cukrzycowej

Właściwości:

• uwadnia tkanką  martwiczą

• utrzymuje wilgoć w mnie

• aktywuje enzymy do autentycznego oczyszczania i tkanek niepełnowartościowych

• absorbuje wysięk z rany

• zmniejsza ryzyko maceracji skóry wokół rany

• może być stosowany przez cały proces gojenia rany



Wyjaśnienie: Zamawiający nie dopuszcza  w zestawie 2 poz. 22 zaproponowanego opatrunku hydrożelowego  

o pojemności 15 g tuba.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie z. zestawu 2 poz. 13-14 oraz 19-22 co umożliwi składanie

większej ilości konkurencyjnych ofert i będzie zgodne z zasadą uczciwej konkurencji

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z. zestawu 2 poz. 13-14 oraz 19-22. 

Czy Zamawiający dopuszcza składanie zamówień w pełnych opakowaniach handlowych? W przypadku naszej firmy

nie ma możliwości sprzedawania w pojedynczych sztuk, gdyż magazyn znajduje się na Węgrzech skąd bezpośrednio

wysyłany jest towar do Zamawiającego.

Wyjaśnienie: Zamawiający  dopuszcza składanie zamówień w pełnych opakowaniach handlowych.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie wysyłania faktury osobno nie wraz z  towarem, gdyż  

w przypadku naszej firmy towary wysyłany jest z Magazynu na Węgrzech natomiast faktury z biura z Warszawy 

co  uniemożliwia  wysyłania  towar  i  faktury  razem,  Do każdej  dostawy dołączony  jest  dokument  WZ.  Czy

Zamawiający dopuszcza taką możliwość?

Wyjaśnienie: Zamawiający  dopuszcza  możliwość wysyłania faktury osobno nie wraz z towarem.

Pytanie  :   zestaw 3, poz. 3 Prosimy o wyjaśnienie, czy nie zaszła omyłka pisarska i czy nie powinno być: 10 cm x 1m  

lub 10 cm x 10 m ?

Wyjaśnienie:Na  podstawie  art.  38 ust.  4 ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  roku  Prawo  zamówień

publicznych (t.j.Dz. U. 2010/113/759 z późn. zm.),  Zamawiający zmienia treść  specyfikacji  istotnych

warunków zamówienia w treści zestawu 3 poz. 3 załącznika nr 2 do SIWZ. 

Treść  zestawu 3 poz. 3 przyjmuje brzmienie: 

„Przezroczysta  półprzepuszczalna  poliuretanowa  folia  opatrunkowa  w rolce  z  klejem akrylowym nie

drażniąca skóry z wygodnym systemem aplikacji niesterylna w rozmiarze 10 cm x 1 m 

Pytanie  :    Zestaw  4,  poz.  1  i  2:  Prosimy  o  dopuszczenie  zaoferowania  opaski  gipsowej  o  długości  3  m  

z odpowiednim przeliczeniem ilości;

Wyjaśnienie:  Zamawiający  dopuszcza   zaoferowanie opaski  gipsowej  o  długości  3  m  z  odpowiednim

przeliczeniem ilości.

Pytanie  :   Pakiet l pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści  przylepiec 5cmx5cm z odpowiednim, przeliczeniem zamawianych ilości?

Wyjaśnienie: Zamawiający nie dopuszcza przylepca 5cmx5cm z odpowiednim przeliczeniem zamawianych

ilości.

Pytanie  :   Pakiet l pozycja 6-9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tej pozycji i utworzenie z niej odrębnego pakietu?



Rozwiązanie takie pozwoli na złożenie oferty przez większa liczbę Wykonawców a Zamawiającemu

wybór bardziej korzystnego rozwiązania,
Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na  wyłączenie tej pozycji i utworzenie z niej odrębnego

pakietu.

Pytanie  :   Pakiet 2 pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści rękawy elastyczne a 7mb w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem

zamawianych ilości?
Wyjaśnienie: Zamawiający  nie  dopuszcza  rękawów elastycznych a 7mb w opakowaniu z odpowiednim

przeliczeniem zamawianych ilości.

Pytanie  :   Pakiet 2 pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści przylepiec 6x75mm?
Wyjaśnienie:  Zamawiający  dopuścił  rozbieżności  w rozmiarach opatrunków nieprzekraczające 5 % podanych

rozmiarów (informacja pod zestawieniem). W związku z tym Zamawiający dopuszcza przylepiec 6x75mm.

Pytanie  :   Pakiet 2 pozycja 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tej pozycji i utworzenie z niej odrębnego pakietu?

Rozwiązanie takie pozwoli na złożenie oferty przez, większą liczbę Wykonawców a Zamawiającemu

wybór bardziej korzystnego rozwiązania.
Wyjaśnienie: Zamawiający  nie  wyraża zgody na wyłączenie tej  pozycji  i  utworzenie z niej  odrębnego

pakietu.

Pytanie  :   Pakiet 2 pozycja 23

Czy Zamawiający dopuści płatki nasączone alkoholem w rozmiarze 30x65mm?
Wyjaśnienie: Zamawiający nie dopuszcza  płatków nasączonych alkoholem w rozmiarze 30x65mm.

Pytanie  :   Pakiet 4 pozycja l, 2

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o długości 3m?
Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza  opaski gipsowe o długości 3m.


