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Podmioty biorące udział  
w postępowaniu o udzielenie 

N/znak: DZAP-380/1/19/07    zamówienia publicznego 
 
 
 
DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę opatrunków. 
 Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 
wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 
Pytanie nr 1. (Dot. zadania nr 2, poz. 3) – czy Zamawiający dopuszcza możliwość 
zaoferowania kompresów ocznych jałowych w rozmiarze 56 mm x 70 mm? 
Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania kompresów ocznych 
jałowych w rozmiarze 56 mm x 70 mm. 
 
Pytanie nr 2. (Dot. zadania nr 4, poz. 11) – czy Zamawiający dopuszcza możliwość 
zaoferowania przylepca z tkaniny wiskozowej? 
Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania przylepca  
z tkaniny wiskozowej. 
 
Pytanie nr 3. (Zadanie nr 4, poz. 12) – czy Zamawiający dopuszcza możliwość 
zaoferowania plastra z gazą o długości 5 metrów z odpowiednim przeliczeniem 
zamawianych ilości? 
Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania plastra z gazą  
o długości 5 metrów z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości. 
 
Pytanie nr 4. (Zadanie nr 13) – czy Zamawiający dopuszcza możliwość 
zaoferowania antybakteryjnego opatrunku z maścią zawierający jony srebra  
w rozmiarze 20 cm x 10 cm? 
Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania antybakteryjnego 
opatrunku  
z maścią zawierający jony srebra w rozmiarze 20 cm x 10 cm. 
 
Pytanie nr 5. (Zadanie nr 19) – Czy Zamawiający dopuszcza możliwość 
zaoferowania serwety z gazy 20 nitkowej, 4 warstwowej z tasiemką i tzw. chipem 
radiacyjnym, tj. niebieską taśmą radiacyjną wysycaną środkiem kontrastującym, 
wszytą w zawinięty brzeg serwety? 
Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania serwety z gazy 20 
nitkowej, 4 warstwowej z tasiemką i tzw. chipem radiacyjnym, tj. niebieską taśmą 
radiacyjną wysycaną środkiem kontrastującym, wszytą w zawinięty brzeg serwety. 
 
 
 
 
 



  

Pytanie nr 6. Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę terminu płatności z 90 dni na 
30 dni? 
Odpowiedz: Zamawiający nie zgadza się na zmianę terminu płatności z 90 na 30 
dni. 
 
Pytanie nr 7. Zad. 5 i 6 – W związku z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie klasyfikacji wyrobów medycznych 
do różnego przeznaczenia zwracamy się z pytaniem czy w/w produkty będą 
stosowane do podczas zabiegów operacyjnych jako chirurgiczne inwazyjne wyroby 
medyczne przeznaczone do krótkotrwałego użytku tj. powyżej 60 minut. (W tym 
wypadku zgodnie z obowiązującymi przepisami wyroby stosowane do 
krótkotrwałego użytku powinny być sklasyfikowane w klasie II a reg. 7). 
Odpowiedz: W/w produkty będą stosowane podczas zabiegów operacyjnych jako 
chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne przeznaczone do krótkotrwałego użytku tj. 
powyżej 60 minut. 
 
 

Z poważaniem 
  
       Z-ca Dyrektora d/s ekonomicznych 

       Maria Nieżorawska 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
A.T.R.        
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Podmioty biorące udział  
w postępowaniu o udzielenie 

N/znak: DZAP-380/2/19/07    zamówienia publicznego 
 
 
 
DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę opatrunków. 
 Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 
wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 
Pytanie nr 1. Zadanie 3, poz. 1 – czy Zamawiający dopuści zaoferowanie plastra  
z folii pakowanego po 20 szt. w 5 rozmiarach lub wodoodpornego plastra w kolorze 
cielistym pakowane po 18 szt. w 4 rozmiarach?  
Odpowiedz: Zamawiający nie niedopuszcza zaoferowania plastra z folii pakowanego 
po 20 szt. w 5 rozmiarach lub wodoodpornego plastra w kolorze cielistym pakowane 
po 18 szt. w 4 rozmiarach. 
 
Pytanie nr 2. Czy Zamawiający w pakiecie nr 17 dopuści siatkę z polipropylenu 
monofilamentowego o porach 1,7mm? 
Odpowiedz: Zamawiający w pakiecie nr 17 nie dopuszcza siatki z polipropylenu 
monofilamentowego o porach 1,7mm. 
 
Pytanie nr 3. Czy Zamawiający w pakiecie nr 18 w pozycji nr 2 dopuszcza siatkę  
o wymiarach 8 x 13 cm? 
Odpowiedz: Zamawiający w pakiecie nr 18 w pozycji nr 2 dopuszcza siatkę  
o wymiarach 8 x 13 cm. 
 
Pytanie nr 4. Czy Zamawiający w pakiecie nr 18 w pozycji nr 4 dopuszcza siatkę  
o wymiarach 22 x 35 cm? 
Odpowiedz: Zamawiający w pakiecie nr 18 w pozycji nr 4 dopuszcza siatkę  
o wymiarach 22 x 35 cm 
 
Pytanie nr 5. Czy Zamawiający w pakiecie nr 18 wymaga siatek polipropylenowych 
monofilamentowych o grubości 0,57 mm? 
Odpowiedz: Zamawiający w pakiecie nr 18 nie wymaga siatek polipropylenowych 
monofilamentowych o grubości 0,57 mm. 
 
Pytanie nr 6. Zadanie 2, poz. 3 – czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie 
jałowego opatrunku ocznego 2 warstwowego lub 4 warstwowego, pakowanego a'1  
w rozmiarze 18 cm x 18 cm? 
Odpowiedz: Zamawiający nie zgadza się na zaoferowanie jałowego opatrunku 
ocznego 2 warstwowego lub 4 warstwowego, pakowanego a'1 w rozmiarze 18 cm x 
18 cm. 
 
Pytanie nr 7. Zadanie 3, poz. 2-4 – czy Zamawiający mógłby określić do jakich 
części ciała będą używane poszczególne pozycje? 
Odpowiedz: Zamawiający wymaga zaoferowania poszczególnych wyrobów zgodnych 
z opisem w SIWZ. 
 



  

Pytanie nr 8. Zadanie 6, poz. 1-3 – czy Zamawiający wymaga zaoferowania 
kompresów 40g? 
Odpowiedz: Zamawiający nie wymaga zaoferowania kompresów 40g. 
 
Pytanie nr 9. Czy Zamawiający  w zadaniu nr 2 pozycja 1,2 dopuści możliwość 
składania ofert na ilości inne niż 25x2? Wykonawca zaproponuje przeliczenie ilości 
zamawianych blisterów a 2 szt. 
Odpowiedz: Zamawiający w zadaniu nr 2 pozycja 1,2 dopuszcza możliwość 
składania ofert na ilości inne niż 25x2(opakowanie max. 100 x 2). 
 
Pytanie nr 10. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 4 pozycja 13 zaproponowanie 
przylepca mocującego z folii o długości 9,15 z przeliczeniem ceny na 5 mb? 
Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza w zadaniu 4 pozycja 13 zaproponowanie 
przylepca mocującego z folii o długości 9,15 z przeliczeniem ceny na 5 mb. 
 
Pytanie nr 11. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 16 zaproponowanie plastra  
o rozmiarze 2,5 x 8,5? 
Czy mają być to plastry jałowe z opatrunkiem hemostatycznym? 
Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza w zadaniu 16 zaproponowania plastrów  
o wskazanych parametrach. 
 
Pytanie nr 12. Prosimy o zmianę treści specyfikacji dotyczącą dokumentów 
rejestracyjnych polegającą na przedstawieniu dokumentów, które są zgodne  
z Ustawą o Wyrobach Medycznych z 2004 roku. Na potwierdzenie parametrów 
zaoferowanych w ofercie wyrobów zamawiający wymaga dołączenia ulotek 
informacyjnych.? 
Odpowiedz: Zamawiający wymaga przedstawienia dokumentów dopuszczających 
wyroby medyczne do obrotu zgodnie z zapisem SIWZ rozdział III pkt. 1. 
 
Pytanie nr 13. Czy Zamawiający wymaga w zadaniu nr 17 siatki do leczenia 
niewydolności dna miednicy mniejszej o rozmiarze 30 x 30 cm, zwiększonych 
makroporach – porowatość 1800µm, o gramaturze 48,8 g/m², o grubości 0,40 mm? 
Odpowiedz: Zamawiający wymaga w zadaniu nr 17 siatki do leczenia niewydolności 
dna miednicy mniejszej o rozmiarze 30 x 30 cm, zwiększonych makroporach – 
porowatość 1800µm, o gramaturze 48,8 g/m², o grubości 0,40 mm. 
 
Pytanie nr 14. Czy Zamawiający wymaga w zadaniu nr 18 siatek prolenowych  
o grubości 0,45 mm i gramaturze 112g/m²? 
Odpowiedz: Zamawiający nie wymaga w zadaniu nr 18 siatek prolenowych  
o grubości 0,45 mm i gramaturze 112g/m² 
 
 
 

Z poważaniem 
 

       Z-ca Dyrektora d/s ekonomicznych 

       Maria Nieżorawska 
         
         
 
 
 
      
A.T.R.        

 

 


