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do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych – powtórka 
dla   SPZOZ Sanok,  nr postępowania SPZOZ/PN/18/2017

DOTYCZY  przedmiotu zamówienia i wzoru umowy

* Pytanie nr 1 -  dot. pakiet nr nr 4, poz. 1,2  
Czy Zamawiający   dopuści do postępowania opatrunek hemostatyczny  Woundclot™  o wymiarach 5 
cm  x  5  cm  wykonany  z nieoksydowanej  celulozy,   wzmocniony  na  poziomie  molekularnym, 
przeznaczony  do  tamowania  krwawień,  nie  wymagający  mocnego  ucisku,  zdolność  do  absorpcji 
płynów w kontakcie z krwią wynosi 2500% jego własnej wagi. ?
Odpowiedź: Zamawiający   podtrzymuje zapisy SIWZ  

* Pytanie nr 2 -  dot. pakiet nr nr 4, pozycja 1,2
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania jałowego opatrunku z wkładem chłonnym 
wiskozowym zakończonym siatką  polietylanową,  która zapobiega przywieraniu warstwy chłonnej 
bezpośrednio do rany.
Odpowiedź: Zamawiający   podtrzymuje zapisy SIWZ  

* Pytanie nr 3 -  dot. pakiet nr nr 2, poz. 1-5
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania jałowego opatrunku z wkładem chłonnym 
wiskozowym zakończonym siatką  polietylanową,  która zapobiega przywieraniu warstwy chłonnej 
bezpośrednio do rany.
Odpowiedź: Zamawiający   dopuszcza, należy dostarczyć wraz z ofertą próbki do pakietu dla wszyst  -  
kich pozycji po 10szt.

* Pytanie nr 4 -  dot. pakiet nr 1, poz. 16,17 
Czy Zamawiający pisząc 1 sztuka oczekuje wyceny 1 szt paska czy 1 blisterka?
Odpowiedź: Zamawiający   oczekuje wyceny 1 sztuki.  

* Pytanie nr 5 -  dot. pakiet nr 1, poz. 16
Czy  Zamawiający  dopuści  możliwość  zaoferowania  plastrów  pakowanych  w  blister  (6x  1szt)  z 
jednoczesnym podaniem ceny zgodnie z formularzem asortymentowo – cenowym za 1 szt?
Odpowiedź: Zamawiający   dopuszcza  
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* Pytanie nr 6 -  dot. pakiet nr 1, poz. 17 
Czy  Zamawiający  dopuści  możliwość  zaoferowania  plastrów  pakowanych  w  blister  (3x  1szt)  z 
jednoczesnym podaniem ceny zgodnie z formularzem asortymentowo – cenowym za 1 szt?
Odpowiedź: Zamawiający   dopuszcza  

* Pytanie nr 7 -  dot. pakiet nr 2, poz. 1-5 
Czy  Zamawiający  dopuści  możliwość  zaoferowania  opatrunku  jałowego  na  ranę  spełniającego 
wymogi SIWZ z wkładem chłonnym 100% wiskoza?
Odpowiedź: Zamawiający   dopuszcza, należy dostarczyć wraz z ofertą próbki do pakietu dla wszyst  -  
kich pozycji po 10szt. 

* Pytanie nr  8-  dot. pakiet nr 2, poz. 1-5 
Czy  Zamawiający  oczekuje  aby  zaoferowane  opatrunki  pokryte  były  hipoalergicznym  klejem 
kauczukowym?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje kleju hipoalergicznego.

* Pytanie nr 9  -  dot. pakiet nr 3, poz. 1,2 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania plastrów opatrunkowych nawiniętych na szpulę 
chroniącą plaster przed zabrudzeniem pakowanych a'1szt w kartonik?
Odpowiedź: Zamawiający   dopuszcza  

* Pytanie nr 10  -  dot. pakiet nr 3, poz. 1,2 
Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania plastrów opatrunkowych pokrytych hipoalergologicznym 
klejem kauczukowym?
Odpowiedź:  Zamawiający oczekuje kleju hipoalergicznego.  

* Pytanie nr 11 -  dot. pakiet nr 1, pozycja 1-2
Czy Zamawiający dopuści watę opatrunkowa zawierającą min. 50% bawełny?
Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ  

* Pytanie nr  12-  dot. pakiet nr 2, pozycja 1-5
Czy  Zamawiający  dopuści  zaoferowanie  opatrunku  jałowego  z  wkładem  chłonnym  w  80% 
wykonanego  z włókien naturalnych w 20% z poliestru?
Odpowiedź: Zamawiający   dopuszcza, należy dostarczyć wraz z ofertą próbki do pakietu dla wszyst  -  
kich pozycji po 10szt.

* Pytanie nr 13  -  dot. pakiet nr 3, pozycja 1,2
Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby plastry pakowane były pojedynczo.
Odpowiedź: Zamawiający   podtrzymuje zapisy SIWZ.  

* Pytanie nr 14 -  dot. pakiet nr 3, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści plaster pakowany a’12szt?
Odpowiedź: Zamawiający   podtrzymuje zapisy SIWZ.  

* Pytanie nr 15 -  dot. pakiet nr 3, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści plaster nawinięty na rolkę?
Odpowiedź:Zamawiający   podtrzymuje zapisy SIWZ.  
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* Pytanie nr 16 -  dot. pakiet nr 3, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści plaster bez opatrunku nawinięty na szpulkę?
Odpowiedź: Zamawiający 

* Pytanie nr 17 -  dot. pakiet nr 3, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści plaster z opatrunkiem na włókninie o wym. 5mx6cm?
Odpowiedź:Zamawiający   podtrzymuje zapisy SIWZ.  

* Pytanie nr 18 -  dot. pakiet nr 3, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści plaster pakowany a’6szt?
Odpowiedź:Zamawiający   podtrzymuje zapisy SIWZ.  

* Pytanie nr 19 -  dot. pakiet nr 6, poz. 3 
Prosimy o wydzielenie poz. 3 w celu umożliwienia złożenia konkurencyjnej oferty?
Odpowiedź:Zamawiający   podtrzymuje zapisy SIWZ.  

* Pytanie nr 20 -  dot. pakiet nr 2
Czy Zamawiający, w zakresie pakietu nr  2, dopuści złożenie oferty z opatrunkami  wyspowymi  z 
dwuwarstwowymi wkładami chłonnymi, o wymiarach nieznacznie odbiegających od wymaganych w 
SIWZ tj. 10x9cm dla poz. 1, 20x9cm dla poz. 2, 15x9cm dla poz. 3, 25x9cm dla poz. 4 oraz 20x9cm 
dla poz. 5? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

* Pytanie nr 21 -  dot. pakiet nr 1, poz. 1 i 2
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 w pozycji 1 i 2 watę opatrunkową o składzie 50% bawełny, 
co  umożliwi  udział  w  przetargu  większej  liczbie  Wykonawców,  a  Zamawiającemu  otrzymanie 
korzystnej oferty cenowej? 
Odpowiedź:Zamawiający   podtrzymuje zapisy SIWZ.  

* Pytanie nr 22 -  dot. pakiet nr 1
Czy Zamawiający  wyrazi zgodę  na wydzielenie z Pakietu nr 1 pozycji 3, 4, 5, 6 i 7,  co umożliwi 
udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie korzystnej oferty 
cenowej? 
Odpowiedź:Zamawiający   podtrzymuje zapisy SIWZ.  

* Pytanie nr 23 -  dot. pakiet nr 2
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 opatrunki z włókninowym wkładem chłonnym pokrytym 
siateczką zabezpieczającą przed przywieraniem opatrunku do rany, co umożliwi udział w przetargu 
większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie korzystnej oferty cenowej? 
Odpowiedź: Zamawiający   dopuszcza, należy dostarczyć wraz z ofertą próbki do pakietu dla wszyst  -  
kich pozycji po 10szt.

* Pytanie nr 24 -  dot. pakiet nr 2
Czy Zamawiający  dopuści w Pakiecie nr 2 w pozycji 5 opatrunek o wymiarach 20cm x 10cm, co 
umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie korzystnej 
oferty cenowej? 
Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
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* Pytanie nr 25 -  dot. pakiet nr 1 poz. 3-6
Czy Zamawiający dopuści produkty sterylizowaną tlenkiem etylenu?
Odpowiedź: Zamawiający   dopuszcza.  

Czy Zamawiający wymaga produkty sterylizowane tlenkiem etylenu?
Odpowiedź: Zamawiający   nie wymaga.  

Czy Zamawiający w poz. 3 i 4 dopuści wycenę za opakowanie a’2 szt.?
Odpowiedź: Zamawiający   dopuszcza, należy przeliczyć ilość.  

Czy Zamawiający oczekuje w poz. 8 i 9 wyceny za 1 mb siatki opatrunkowej w stanie swobodnym 
czy rozciągniętym?
Odpowiedź: Wycena 1 mb w stanie swobodnym

Czy Zamawiający dopuści w poz. 16-17  wycenę za opakowanie a’6szt.?
Odpowiedź: Zamawiający   dopuszcza wycenę opakowania a ' 6 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilo  -  
ści.     

* Pytanie nr 26 -  dot. pakiet nr 2, poz. 1-5
Czy  Zamawiający  dopuści  opatrunek  z  wkładem chłonnym z  90% włókna  wiskozowego  i  10% 
włókna  polipropylenowego,  pokrytego  mikroperforowaną  folią  polietylenową  zapobiegającą 
przywieraniu do rany?
Odpowiedź:Zamawiający   dopuszcza, należy dostarczyć wraz z ofertą próbki do pakietu dla wszyst  -  
kich pozycji po 10szt.

* Pytanie nr 27 -  dot. pakiet nr 2, poz. 5 
Czy Zamawiający dopuści opatrunek o rozmiarze 10 x 20cm?
Odpowiedź:   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ  

* Pytanie nr  28-  dot. projektu umowy
Czy za dni robocze Zamawiający uważa dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo 
wolnych od pracy?
Odpowiedź:   TAK  

* Pytanie nr 29 -  dot. projektu umowy
Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany 
średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w 
przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez 
Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?
Odpowiedź: NIE

Z poważaniem 
  

UWAGA!!!

Wobec udzielonych wyjaśnień  na zapytania  Wykonawców mających wpływ na zaoferowany 
przedmiot  zamówienia,  należy  indywidualnie  uwzględnić  zmiany  w  ofercie  w  formularzu 
cenowym przedmiotu zamówienia.
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