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do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/06/2017 prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego   na dostawę  materiałów opatrunkowych oraz sprzętu jednorazowego i   

wielokrotnego użytku      dla   SPZOZ Sanok  

  
DOTYCZY  przedmiotu zamówienia i wzoru 

* Pytanie nr 1 -  dot. pakiet nr 17
a).  Czy  Zamawiający  wymaga  sterylnych  opatrunków  hydrożelowych  do 

natychmiastowego zastosowania nakładanych bezpośrednio na ranę, które po nałożeniu na 
oparzone  miejsce  chłodzą  je,  łagodzą  ból  i  chronią  przed  zanieczyszczeniem  ran.  Po 
zastosowaniu  na  poparzone  miejsce  opatrunki  można  wielokrotnie  zdejmować  tak  by 
kontrolować stan  rany -  opatrunek nie  przykleja  się  do  poparzonej  powierzchni.  Ponadto 
opatrunki  nie  zamazują  obrazu  rany.  Opatrunki  przeznaczone  są  do  wszystkich  oparzeń 
termicznych  bez  względu  na  ich  stopień.  Może  być  używany  na  każdej  głębokości  rany 
oparzeniowej: powierzchownej, częściowej, częściowo głębokiej i na całej grubości. Zgodne 
są z pH ludzkiej skóry. Opatrunek ma  formę materiału bazowego (poliester odporny na 
rozdarcia) z naniesionym półpłynnym żelem.  Żel oparty jest na bazie wodnej, przez co z 
łatwością  rozpuszcza  się  w  wodzie  i  ulega  całkowitej  biodegradacji.  Jest  on  całkowicie 
nieszkodliwy dla  błon  śluzowych  i  ma  działanie  bakteriostatyczne.  Opatrunki  są  łatwe w 
transporcie, przechowywaniu i użyciu. Można je składować w temperaturze -5/+35ºC?
Odpowiedź: Zamawiający  nie wymaga ale dopuszcza.

b).  Czy Zamawiający w pakiecie nr 17 poz. nr 1 dopuści możliwość zaoferowania 
opatrunku hydrożelowego, przeciw oparzeniowego w rozmiarze 20x45 cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

c).   Czy Zamawiający w pakiecie nr 17 poz. nr 2 dopuści możliwość zaoferowania 
opatrunku hydrożelowego, przeciw oparzeniowego na twarz w rozmiarze 30x40 cm, który 
pokrywa miejsca szczególnie wrażliwe i narażone na oparzenia czyli uszy oraz szyję
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

d).  Czy Zamawiający w pakiecie nr 17 poz. nr 3 dopuści możliwość zaoferowania 
opatrunku hydrożelowego, przeciw oparzeniowego w butelce a 120ml?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
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* Pytanie nr 2 -  dot. pakiet nr 7, poz. 1,2
Czy Zamawiający   dopuści do postępowania opatrunek Woundclot™  o wymiarach 5 cm x 5 
cm oparty  na całkowicie nowej  technologii na poziomie molekularnym, co wzmacnia jego 
strukturę,  wykonany  z  nieoksydowanej  celulozy,   nie  wymagający  mocnego  ucisku  i 
chroniący przed Stenozą?
Zdolność do absorpcji płynów w kontakcie z krwią wynosi 2500% jego własnej wagi.  
Odpowiedź: Zamawiający  podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 3  -  dot. pakiet nr 7, poz. 1,2
Czy Zamawiający   wyrazi zgodę na produkt pakowany po 2 szt. w saszetce z przeliczeniem 

zamawianej ilości?
Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody. 

* Pytanie nr 4 -  dot. pakiet nr Pakiet 13        
Czy zamawiający wymaga produktu medycznego klasy II a?
Opatrunek  wykonany  jest  z  rozciągliwej  włókniny,  na  którą  naniesiono  akrylowy 
hypoalergiczny  wodoodporny  klej  wrażliwy  na  siłę  nacisku,  który  dostosowuje  się  do 
wszystkich najdrobniejszych nierówności skóry i zwiększa siłę adhezji w ciągu pierwszych 24 
godzin od aplikacji. Wywarcie nacisku dłonią i palcami na przylepiec i jego brzegi, podczas 
aplikacji,  zapewnia  dokładne  przyleganie  do  skóry  i  eliminuje  odklejanie  się  brzegów, 
skutkujące  w  długotrwałej  przylepności  na  wysokim  poziomie.  Klej  nie  klei  się  do 
rękawiczek  w  sposób  uniemożliwiający  aplikację.  Nie  pozostawia  kleju  na  skórze  po 
odklejeniu.  Część  przylepna  opatrunku  jest  zabezpieczona  silikonowanym  papierem.  Nie 
zawiera lateksu. 
Odpowiedź: Zamawiający  wymaga.

* Pytanie nr 5 -  dot. pakiet nr Pakiet 15 
Czy Zamawiający wymaga opatrunku o następujących parametrach:
Sterylny,  poliuretanowy  opatrunek  do  mocowania  cewników  centralnych  z  wycięciem. 
Rozmiar  8,5  x  11,5  cm  z  szerokimi  aplikatorami  (min.  2,5  cm),  laminowaną  metką  i  
szerokim  laminowanym  paskiem  włókninowym  z  wycięciem.  Ponacinane  poprzecznie 
obrzeże  wzmocnione  od  spodu włókniną  z  każdej  strony.  Szybka  aplikacja  w 2  krokach 
(papier zabezpieczający i ramka). Klej akrylowy naniesiony w siateczkę (folia) i ze wzorem 
kropek  (włóknina)  w  sposób  gwarantujący  wysoką  przepuszczalność  dla  pary  wodnej. 
Odporny na działanie  środków dezynfekcyjnych  zawierających  alkohol.  Wyrób medyczny 
klasy IIa, opakowanie typu folia-folia. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez 
niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości próbek (min 32).
Odpowiedź: Zamawiający  ie wymaga ale dopuszcza. Podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr  6 -  dot. pakiet nr Pakiet 20 pozycja 1 
Czy zmawiający dopuści fartuch o następujących parametrach:
Fartuch  wykonany   z  włókniny  polipropylenowej  typu  SMMS  (Spunbond  Meltblown 
Meltblown Spunbond) o gramaturze 35 gram/m2. Włóknina nie posiada dodatku fluoro-
związków.
„Szwy” fartucha są wykonane metodą ultradźwiękową.
Mankiety fartucha wykonane są z poliestru.
Paski do wiązania wykonane są z nylonu.
Fartuch  jest  niepalny,  topi  się  w  kontakcie  z  ogniem,  zalicza  się  do  pierwszej  klasy  
łatwopalności wg dokumentu 16 CFR część 1610 
Fartuch jest dostępny w trzech rozmiarach (L, XL, XXL) jako:

a) Fartuch sterylny z dwiema ściereczkami do osuszania rąk (30x45cm), opakowany w 
papier ochronny  i zapakowany w opakowanie papierowo-foliowe (7492T-7494T)

b) Fartuch  sterylny  bez  ściereczek  do  osuszania  rąk,  zapakowany  w  opakowanie 
papierowo-foliowe (7492-7494)
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Fartuchy spełniają wymogi jakościowe Normy Europejskiej PN EN 13 795 – 1, -2, -3 dla  
materiałów standardowych w obszarze krytycznym.
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów. 

* Pytanie nr 7 -  dot. pakiet nr Pakiet 20 pozycja 2 
Czy zamawiający dopuści fartuch o następujących parametrach:
Fartuch  wykonany  jest  z  włókniny  polipropylenowej  typu  SMMS  (Spunbond  Meltblown 
Meltblown Spunbond) o gramaturze 35 gram/m2. Fartuch posiada wzmocnienia w części brzusznej 
i na przedramionach o gramaturze 38 g/m2.
Włóknina posiada dodatek fluoro-związków, które zapewniają odporność na działanie alkoholi.
„Szwy” fartucha są wykonane metodą ultradźwiękową.
Mankiety fartucha wykonane są z poliestru.
Paski do wiązania wykonane są z nylonu.
Fartuch jest niepalny, topi się w kontakcie z ogniem, zalicza się do pierwszej klasy łatwopalności wg 
dokumentu 16 CFR część 1610
Fartuch  jest  pakowany  w  opakowania  papierowo-foliowe.  Wewnątrz  opakowania  fartuch  jest 
opakowany w papier ochronny. 

Wewnątrz  opakowania  znajdują  się  2  ręcznik  do  osuszenia  rąk  
i przedramion po myciu chirurgicznym.

Fartuchy spełniają wymogi jakościowe Normy Europejskiej PN EN 13 795 – 1, -2, -3 dla materiałów 
o podwyższonym poziomie ryzyka w obszarze krytycznym

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów. 

* Pytanie nr 7.1 -  dot. pakiet nr 1
Czy Zamawiający wydzieli z pakietu 1 poz. 5-9, 21-25 i utworzy z nich osobny pakiet np. 1A?
Odpowiedź: Zamawiający  podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 8 -  dot. pakiet nr 1.poz. 12
Czy Zamawiający dopuści w poz. 12 gazę w składce 17-nitkową, pozostałe parametry zgodnie z siwz?
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza

* Pytanie nr  9 -  dot. pakiet nr 1, poz. 12
Czy Zamawiający dopuści w poz. 12 gazę w roli 13-nitkową, pozostałe parametry zgodnie z siwz?
Odpowiedź: Zamawiający  nie dopuszcza gazy w roli.

* Pytanie nr  10 -  dot. pakiet nr 1, poz. 13-14
Czy Zamawiający dopuści w poz. 13-14 produkt wykonany z przędzy poliamidowej teksturowanej 
oraz przędzy poliuretanowej elastomerowej
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza.

* Pytanie nr 11 -  dot. pakiet nr 5
Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 kompresy gazowe 17 nitkowe, 8 warstwowe, pozostałe parametry 
zgodnie z siwz?
Odpowiedź: Zamawiający  podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 12 -  dot. pakiet nr   5 poz.2  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 5 poz. 2 kompresów 
gazowych 17-nitkowych, 12-warstwowych, spełniających pozostałe wymagania zawarte w 
SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody.

* Pytanie nr 13 -  dot. pakiet nr   9 poz.5  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 9 poz. 5 serwety z otworem 
6x8cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza.
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* Pytanie nr 14 -  dot. pakiet nr   9 poz.6  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 9 poz. 6 serwety o 
wymiarach 50x60cm lub 75x90cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza w rozmiarze 75x90cm.

* Pytanie nr 15 -  dot. pakiet nr   13  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 13 opatrunków o wymiarach 
8x6cm, spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający  wyraża zgodę. 

* Pytanie nr 16 -  dot. pakiet nr   1  
Pozycje 24, 25   - Czy Zamawiający pisząc 1 szt. oczekuje wyceny 1 szt. paska czy 1 blisterka?
Odpowiedź: Zamawiający  oczekuje wyceny 1 sztuki.

Pozycja 24   - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania plastrów pakowanych w blister (6 
x 1 szt.) z jednoczesnym podaniem ceny zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym za 1 szt. ?
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza.

Pozycja 25  -   Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania plastrów pakowanych w blister (3 
x 1 szt.) z jednoczesnym podaniem ceny zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym za 1 szt. ?
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza.

* Pytanie nr 17 -  dot. pakiet nr   3,   Pozycje 1- 3
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski gipsowej spełniającej wymogi 
SIWZ pakowanej a’2 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza.

* Pytanie nr  18 -  dot. pakiet nr   9  
Pozycja 2    -    Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety samoprzylepnej 

spełniającej wymogi SIWZ w rozmiarze 90 cm x 100 cm lub 150 cm x 175 cm?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pozycja 6     - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety samoprzylepnej 
spełniającej wymogi SIWZ w rozmiarze 75 cm x 90 cm z możliwością dostosowania średnicy otworu 
lub w rozmiarze 50 cm x 60 cm z otworem o średnicy 7 cm lub w rozmiarze 75 cm x 90 cm z 
otworem o średnicy 7 cm ?
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza w rozmiarze 75 x 90cm, średnica 7cm.
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* Pytanie nr 19 -  dot. pakiet nr   Pozycja 1  
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku typu Hydrofilm IV control 
w rozmiarze 7 cm x 9 cm i następujących właściwościach:

Odpowiedź: Zamawiający  podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 20 -  dot. pakiet nr 13, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku włókninowego do mocowania kaniul w 
rozmiarze 6 cm x 8 cm ?
Odpowiedź: Zamawiający  wyraża zgodę.

* Pytanie nr 21 -  dot. pakiet nr   16  
Pozycje 1, 2  -  Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania tupferów jałowych pakowanych a’10 szt. 
z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości oraz podaniem ceny za opakowanie a’10 szt. ?
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza.

Pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania tupferów spełniających wymogi SIWZ z nitką 
radiacyjną?
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza.

* Pytanie nr 22 -  dot. pakiet nr 19, poz. 2
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety jałowej gazowej spełniającej 
wymogi SIWZ  z tasiemką i kontrastem RTG w postaci chipa wszytego w brzeg serwety ?
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza.

* Pytanie nr 23 -  dot. pakiet nr 20, Pozycja 1, 2 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów chirurgicznych wykonanych
z włókniny typu SMMMS, rękawy fartucha posiadają szew ultradźwiękowy na całej długości,
z zapięciem u góry w postaci tasiemki z haczykami i obszarem samoprzylepnym z polipropylenu
 o długości ok. 7 cm, rozmiary: S, M, L, XL , pozostałe parametry spełnione ? 
Odpowiedź: Zamawiający  nie dopuszcza

* Pytanie nr 24 -  dot. pakiet nr 17 pkt 2
Czy  Zamawiający  dopuści  do  postępowania  pakiet  17  pkt  2  opatrunek  hydrożelowy  przeciw 
oparzeniowy na twarz o wymiarach 60x40cm?
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza.
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* Pytanie nr 25-  dot. pakiet nr   Pakiet nr 4 poz. 1 i 2  
Prosimy  o  odstąpienie  od  wymogu  dotyczącego  klasyfikacji  kompresów  włókninowych  klasa  IIa 
reguła  7  ze  względu  na  fakt,  iż  taka  klasyfikacja  dotyczy  wyrobów  chirurgicznie  inwazyjnych 
przeznaczonych do krótkotrwałego użytku (czas ciągły użycia nie dłużej niż 30 dni). Opis przedmiotu 
zamówienia  (sposób  pakowania  a`100szt.)  sugeruje,  iż  wyrób  ten  będzie  stosowany  jako  wyrób 
nieinwazyjny (zaklasyfikowany do klasy I reguły 4, czyli jako nieinwazyjny wyrób, który wchodzi w 
kontakt  ze  zranioną  skórą  przeznaczony  do  użycia  jako  bariera  mechaniczna  do  ucisku  lub  do 
absorpcji wysięków) 
Odpowiedź: Zamawiający nie wraża zgody na odstąpienie od wyżej opisanego wymogu. Podtrzymuje  
zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 26 -  dot. pakiet   nr   5 poz. 1  
Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie kompresów wykonanych z gazy 17-nitkowej.
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza.

* Pytanie nr 27 -  dot. pakiet nr   13  
Czy można zaoferować opatrunek w rozmiarach 9x6cm?
Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody.

* Pytanie nr 28 -  dot. pakiet nr   20 poz. 1 i 2  
 Prosimy o  wyrażenie  zgody na  zaoferowanie  fartucha,  który posiada  rękawy połączone  poprzez 
zgrzewanie  ultradźwiękowe  gwarantujące  ich  szczelność,  z  rzepami  o  długości  14  cm.  Fartuchy 
posiadają  podwójne  opakowane  –  wewnętrzne  z  papieru  krepowego  i  zewnętrzne  –  torebka 
papierowo-foliowa.  Pozostałe parametry zgodne ze s.i.w.z.
Odpowiedź: Zamawiający  wyraża zgodę. 

* Pytanie nr  29 -  dot. pakiet nr   21 poz. 3  
 Czy można zaoferować opatrunek w rozmiarach 5x10cm?
Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody. Podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 30 -  dot. pakiet nr   10 poz. 4  
Prosimy Zamawiającego o  wyjaśnienie czy nie  zaszła oczywista omyłka pisarska i 
Zamawiający miał na myśli opatrunek wykonany w technologii Hydrofiber, pozostałe zapisy 
zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający  ma na myśli opatrunek wykonany w technologii Hydrofiber. 

* Pytanie nr 31 -  dot. pakiet nr   11 poz.3  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu ze serwetą na stolik Mayo w rozmiarze 
80x142cm oraz  ręcznikami do rąk w rozmiarze 30x20cm, spełniającego pozostałe wymogi 
SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza.

* Pytanie nr 32 -  dot. pakiet nr   13  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 6x8cm pozostałe zapisy 
zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza.

* Pytanie nr  33 -  dot. pakiet nr   21 poz.3  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania opatrunku hydrokoloidowego w 
rozmiarze 10x13cm. 
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza.

* Pytanie nr 34 -  dot. pakiet nr 13
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania opatrunku do mocowania kaniul o wymiarach 
6x8cm.
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza.
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* Pytanie nr 35 -  dot. pakiet nr 20 poz. 1-2
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania fartuchów ze szwami wykonanymi metodą 
ultradźwiękową, dostępnych w rozmiarach M,L,XL,XXL,XXXL.
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza.

* Pytanie nr 36 -  dot. pakiet nr   1, pozycja 1-2  
Czy Zamawiający dopuści watę opatrunkowa zawierającą min. 50% bawełny?
Odpowiedź: Zamawiający  podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 37 -  dot. pakiet nr   1, pozycja 3-4  
Czy Zamawiający dopuści  kompresy  sterylne  w opakowaniu  zbiorczym  50x2szt,  z  przeliczeniem 
zamawianej ilości?
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza pod warunkiem zachowania opakowania jednostkowego a 2szt.

* Pytanie nr 38 -  dot. pakiet nr   1, pozycja 5,7,9  
Czy  Zamawiający  dopuści  opatrunek  jałowy  na  ranę  pakowany  a’30sztuk,  z  przeliczeniem 
zamawianej ilości?
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza.

* Pytanie nr 39 -  dot. pakiet nr   1, pozycja 13-14  
Czy Zamawiający dopuści elastyczny rękaw opatrunkowy o składzie: 70-80% przędzy poliamidowej 
oraz 20-30% poliuretanowej przędzy elastomerowej?
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza.

* Pytanie nr 40 -  dot. pakiet nr   1, pozycja 21  
Czy Zamawiający dopuści plaster na włókninie o długości 9, 14m?
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza.

* Pytanie nr 41 -  dot. pakiet nr   1, pozycja 21-22  
Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby plastry pakowane były pojedynczo.
Odpowiedź: Zamawiający  podtrzymuje zapisy SIWZ.  

* Pytanie nr 42 -  dot. pakiet nr   1, pozycja 21  
Czy Zamawiający dopuści plaster pakowany a’12szt?
Odpowiedź: Zamawiający   podtrzymuje zapisy SIWZ. 

* Pytanie nr 43 -  dot. pakiet nr   1, pozycja 22  
Czy Zamawiający dopuści plaster pakowany a’6szt?
Odpowiedź: Zamawiający   podtrzymuje zapisy SIWZ. 

* Pytanie nr 44 -  dot. pakiet nr   1, pozycja 24  
Czy  Zamawiający  dopuści  plaster  zastępujący  nici  pakowany  a’6szt  na  bistrze,  z  przeliczeniem 
zamawianej ilości?
Odpowiedź:  Zamawiający  dopuszcza.

* Pytanie nr 45 -  dot. pakiet nr   1, pozycja 25  
Czy Zamawiający dopuści plaster zastępujący nici pakowany a’3szt na bistrze, z przeliczeniem 
zamawianej ilości?
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza.

* Pytanie nr 46 -  dot. pakiet nr   1, pozycja 25  
Czy Zamawiający dopuści plaster zastępujący nici w rozmiarze 6x75mm?
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza.
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* Pytanie nr 47 -  dot. pakiet nr   Zadanie 3, pozycja 1-3  
Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązanie 5-6 minut?
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza.

* Pytanie nr 48 -  dot. pakiet nr   9, pozycja 1  
Czy Zamawiający dopuści sterylną serwetę w rozmiarze 75x90cm?
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza.

* Pytanie nr 49 -  dot. pakiet nr   9, pozycja 2  
Czy Zamawiający dopuści sterylną serwetę w rozmiarze 100x150cm?
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza.

* Pytanie nr 50 -  dot. pakiet nr   9, pozycja 3  
Czy Zamawiający dopuści sterylną serwetę w rozmiarze 75x90cm?
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza.

* Pytanie nr 51 -  dot. pakiet nr   9, pozycja 4  
Czy Zamawiający dopuści sterylną serwetę w rozmiarze 50x50cm?
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza.

* Pytanie nr 52 -  dot. pakiet nr   9, pozycja 5  
Czy Zamawiający dopuści sterylną serwetę w rozmiarze 50x75cm z otworem o średnicy 6x8cm lub 
7cm?
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza.

* Pytanie nr 53 -  dot. pakiet nr   9, pozycja 6  
Czy Zamawiający dopuści sterylną serwetę w rozmiarze 75x90cm z otworem o średnicy 6x8cm lub 
7cm?
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza.

* Pytanie nr 54 -  dot. pakiet nr   15, pozycja 1  
Czy Zamawiający dopuści opatrunek o wymiarze 10cmx12cm o następujących parametrach:
-*system aplikacji – „ramka”
-*1 x taśma do opisu opatrunku
-mocowanie i zabezpieczenie kaniul dożylnych
-*mocowanie cewników zewnątrzoponowych
-*opatrunek wtórny?
Odpowiedź: Zamawiający  podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 55 -  dot. pakiet nr 20 poz,1, 2
Czy Zamawiający dopuści  zaoferowanie  fartucha zapinanego pod szyją  na  rzep  którego wymiary 
wynoszą rzep lewy 13cm , rzep prawy 7 cm ?
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza.

* Pytanie nr 56 -  dot. pakiet nr   poz. 1,2  
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartucha posiadających wskaźnik penetracji na płyny 35 H2O 
w obszarze mniej krytycznym?
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza.

* Pytanie nr 57 -  dot. pakiet nr   Pakiet 20 poz. 1,2  
Czy  Zamawiający  dopuści  zaoferowanie  fartucha  pakowanego  wewnętrznie   w  serwetę 
zabezpieczającą z papieru krepowego oraz bezpiecznie pakowany w opakowanie typu folia – papier?

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza.
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* Pytanie nr 58 -  dot. pakiet nr   1, poz. 5-9  
Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji z pakietu. Pozwoli to na złożenie Zamawiającemu 
atrakcyjnej oferty cenowej przez większą liczę wykonawców.
Odpowiedź: Zamawiający   podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 59 -  dot. pakiet nr   1, poz. 5  
Zwracam się z prośba o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 10 cm x 10 cm. Pozostałe3 parametry 
zgodne z SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający   podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 60 -  dot. pakiet nr   1, poz. 5  
Czy Zamawiający dopuści  opatrunki  pakowane po 10 szt.  z  odpowiednim przeliczeniem ilości  w 
formularzu asortymentowo cenowym? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza.

* Pytanie nr 61-  dot. pakiet nr   1, poz. 7  
Zwracam się z prośba o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 10 cm x 15 cm. Pozostałe3 parametry 
zgodne z SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający   podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 62 -  dot. pakiet nr   1, poz. 9  
Zwracam się z prośba o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 20 cm x 10 cm. Pozostałe3 parametry 
zgodne z SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający   podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 63 -  dot. pakiet nr   12, poz. 1  
Czy Zamawiający dopuści opatrunek poliuretanowy z centralnie umieszczonym wkładem chłonnym 
rozm. 10 x 10 cm?
Odpowiedź: Zamawiający   podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 64-  dot. pakiet nr   Pakiet 13, poz. 1  
Czy Zamawiający dopuści opatrunek włókninowy do mocowania kaniul w rozmiarze 8 cm x 6 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza.

* Pytanie nr 65 -  dot. pakiet nr   Pakiet 13, poz. 1  
Czy Zamawiający wymaga, aby Opatrunek posiadał dodatkowo podkład chłonny pod kaniulę i osobno 
dołączoną dodatkową sterylną podkładkę pod kaniulę? 
Odpowiedź: Zamawiający  nie wymaga ale dopuszcza.

* Pytanie nr 66 -  dot. pakiet nr   Pakiet 15, poz. 1  
Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 9 x 11 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający   podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 67 -  dot. pakiet nr   15, poz. 1  
Czy Zamawiający dopuści opatrunek poliuretanowy ze skrzydełkami wzmocnionymi włókniną? 
Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający   podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 68 -  dot. pakiet nr   Pakiet 7, poz. 1 i 2  
Czy Zamawiający dopuści opatrunki typu spongostan w rozmiarach :
Wymiary plastra :  72 x 38 mm, wymiar spongostanu : 18 x 20 mm.
Odpowiedź: Zamawiający   podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 69 -  dot. pakiet nr   Pakiet 7, poz. 1 i 2  
Czy Zamawiający dopuści opatrunki typu spongostan w rozmiarach: 
• Wymiary : 38  x  92 mm, •Wymiary spongostanu : 18 x 25 mm.
Odpowiedź: Zamawiający   podtrzymuje zapisy SIWZ.
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* Pytanie nr 70 -  dot. SIWZ
W celu terminowej realizacji dostaw wnioskujemy aby do projektu umowy dopisać, że :
„ Zamówienia składa się do godziny 12:00. Zamówienia złożone po godzinie 12:00 należy traktować 
jako złożone w kolejnym dniu roboczym”.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zapisy SIWZ.   

* Pytanie nr 71 -  dot. pakiet nr 1, poz. 5-7
Czy Zamawiający dopuści opatrunek w opakowaniu 50szt, z odpowiednim przeliczeniem?
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza.

* Pytanie nr 72 -  dot. pakiet nr 1, poz. 9
Czy Zamawiający dopuści opatrunek o rozmiarze 20x10cm x50szt., z odpowiednim przeliczeniem?
Odpowiedź: Zamawiający   podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 73 -  dot. pakiet nr 1, poz. 12
Czy Zamawiający dopuści gazę o rozmiarze 90cm x 200m?
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza.

* Pytanie nr 74-  dot. pakiet nr 1, poz. 13-14
Czy  Zamawiający  dopuści  rękaw  opatrunkowy  wykonany  z  przędzy  poliuretanowej  (15%)i 
poliamidowej (85%)?
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza.

* Pytanie nr 75 -  dot. pakiet nr1, poz. 21
Czy Zamawiający dopuści  włókninowy plaster  o rozmiarze  9,14mx2,5cm a opakowaniu a  12 bez 
pierścienia?
Odpowiedź: Zamawiający   podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 76 -  dot. pakiet nr 1, poz. 22
Czy Zamawiający dopuści włókninowy plaster pakowany a 6 bez pierścienia?
Odpowiedź: Zamawiający   podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 77 -  dot. pakiet nr 1, poz. 23
Czy Zamawiający dopuści plaster o rozmiarze 1x8m?
Odpowiedź: Zamawiający  dopuści z odpowiednim przeliczeniem ilości.

* Pytanie nr 78 -  dot. pakiet nr 1, poz. 24
Czy Zamawiający dopuści plastry pakowane a 50szt?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opakowanie a 50szt pod warunkiem zachowania opakowania 
jednostkowego x 1sztuka lub 6szt.  

* Pytanie nr 79 -  dot. pakiet nr 1, poz. 25
Czy Zamawiający dopuści plastry o rozmiarze 6mmx76cm x 50szt?
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza pod warunkiem zachowania opakowania jednostkowego x 1szt.

* Pytanie nr 80 -  dot. pakiet nr 3, poz. 1-3
Czy Zamawiający dopuści opaski pakowane a'2sztuki w opakowaniu chroniącym przed wilgocią?
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza.

* Pytanie nr 81 -  dot. pakiet nr 3, poz. 1-3
Czy  Zamawiający  wymaga  zaoferowania  opasek  gipsowych  nawiniętych  na  szpulę  z  tworzywa 
sztucznego, z perforacją ułatwiającą namakanie opasek? Materiał z którego wykonana jest szpula nie 
ulega zniszczeniu lub deformacji podczas odciskania opaski z nadmiaru wody i nakładaniu opatrunku.
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza.

SPZOZ/SAN/ZP/102/2017 Strona 10 z 12



* Pytanie nr 82 -  dot. pakiet nr 6, poz. 1
Czy  Zamawiający  wymaga  ligniny  zaklasyfikowanej  jako  wyrób  medyczny,  pakowanej  w 
opakowanie foliowe chroniące przed wilgocią?
Odpowiedź: Zamawiający   wymaga ligniny zaklasyfikowanej jako wyrób medyczny, pakowanej w  
opakowanie foliowe chroniące przed wilgocią.

* Pytanie nr 83 -  dot. pakiet nr 9, poz. 2
Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 130x90cm?
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza.

* Pytanie nr 84 -  dot. pakiet nr 9, poz. 4
Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 70x45?
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza.

* Pytanie nr 85 -  dot. pakiet nr 9, poz. 5
Czy Zamawiający dopuści serwetę z owalnym otworem w rozmiarze 8x6cm?  
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza.

* Pytanie nr 86 -  dot. pakiet nr 9, poz. 6
Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 90x75cm i przylepnym owalnym otworem o średnicy 
8cm?
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza.

* Pytanie nr 87 -  dot. pakiet nr 11, poz. 1-2,4
Czy Zamawiający wyłączy w/w pozycję do osobnego pakietu?
Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody.

* Pytanie nr  88-  dot. pakiet nr 11, poz. 3
Czy  Zamawiający  dopuści  zestaw,  w  skład  którego  wchodzą  serwety  o  gramaturze  56g/m2 
zawierający następujące elementy:

Serweta z przylepcem 1 240x150

Serweta z przylepcem 1 180x170

Serweta z przylepcem – przylepiec na szerszym 
boku

2 90x75

Taśma medyczna 1 50x9

Serweta na stół instrument. 1 190x150

Serweta na stolik Mayo 1 145x80

Serwetki do rąk 2 40x20

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów.  

* Pytanie nr  89 -  dot. pakiet nr 13, poz. 1
Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 7,2x5cm lub 8x5,8cm
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza.

* Pytanie nr 90 -  dot. pakiet nr 16, poz. 1
Czy Zamawiający dopuści tupfery z 17-nitkowej gazy w rozmiarze 15x15cm x 10szt?
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza.

* Pytanie nr 91 -  dot. pakiet nr 16, poz. 2
Czy Zamawiający dopuści tupfery z 17-nitkowej gazy w rozmiarze 9,5x9,5cm x 10szt?
Odpowiedź: Zamawiający  nie dopuszcza.
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* Pytanie nr 92 -  dot. pakiet nr 19, poz. 2
Czy Zamawiający dopuści serwetę jałową z gazy bawełnianej w kolorze białym o rozmiarze 45x45cm, 
pakowana a 5?
Odpowiedź: Zamawiający  nie dopuszcza. 

* Pytanie nr 93 -  dot. pakiet nr 20, poz. 1
Czy Zamawiający dopuści fartuchy, w których rękawy są łączone ultradźwiękami z rzepem o zakresie 
regulacji min. 12 cm o odporności na przenikanie płynów min. 36,5cm pakowane w papier krepowany 
i torebkę papierow3o – foliową w trzech rozmiarach: M, L, XL? 
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza zakres regulacji rzepów, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 

* Pytanie nr 94 -  dot. pakiet nr 20, poz. 2
Czy Zamawiający dopuści fartuchy, w których rękawy są łączone ultradźwiękami z rzepem o zakresie 
regulacji min. 12cm o odporności na przenikanie płynów 36,5cm pakowane w papier krepowany i 
torebkę papierowo-foliową w trzech rozmiarach: M, L, XL?
Odpowiedź: Zamawiający   dopuszcza zakres regulacji rzepów, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

* Pytanie nr 95 -  dot. wzoru umowy 
Zważywszy  na  treść  §2  ust.  3  wzoru  umowy,  jaką  minimalną  ilość  towaru  (jaki  procent  ilości 
wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zapisy SIWZ. 

* Pytanie nr 96 -  dot. wzoru umowy
Czy Zamawiający zgadza się aby w §3 ust. 8 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub 
podobnej)  treści:  „Przed  odstąpieniem  od  umowy  Zamawiający  pisemnie  wezwie  Wykonawcę  do  
należytego wykonania umowy”? 
Odpowiedź: Zamawiający  podtrzymuje zapisy zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 97 -  dot. wzoru umowy
Czy Zamawiający zgadza się aby w §4 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub 
podobnej) treści:  „Przed odstąpieniem od umowy strona odstępująca pisemnie wezwie drugą stronę 
do należytego wykonania umowy”
Odpowiedź: Zamawiający  podtrzymuje zapisy zapisy SIWZ.

 UWAGA:
Wobec udzielonych  wyjaśnień  na zapytania  Wykonawców jak również  modyfikacji  treści 
SIWZ  mających  wpływ  na  zaoferowany  przedmiot  zamówienia,  należy  indywidualnie 
uwzględnić zmiany w ofercie w formularzu cenowym przedmiotu zamówienia.

 

 Z poważaniem 
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