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NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS

 ul. Trembeckiego 11 a 35-959 Rzeszów
NIP 687-16-40-438     REGON 370 444 345

Rachunek bankowy nr 85 8642 0002 2001 0060 1685 0003     Podkarpacki Bank Spółdzielczy o/Sanok

SPZOZ/SAN/ZP/30 /2013                      Sanok, dnia 26.02.2013r. 
 
 
do wszystkich uczestników postępowania 
 

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/11/2013 prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych  dla SPZOZ Sanok. 

 
Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców: 
 

DOTYCZY przedmiotu zamówienia i projektu umowy 

 
* Pytanie nr 1  - dot. zad. nr 1 poz 2,3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tych pozycjach waty o zawartości bawełny 50%? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ 
 
* Pytanie nr 2  - dot. zad. nr 1 poz. 7,8,9 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tych pozycjach kompresów gazowych w 
opakowaniach zbiorczych 50 x 2 szt. z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości? 
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza z zachowaniem opakowania jednostkowego po 2 sztuki. 
 
* Pytanie nr 3 – dot. zad.1 poz.10,12,14 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tych pozycjach opatrunków jałowych na ranę w 
opakowaniach a’30 szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgody z zachowaniem pozostałych parametrów. 
  
* Pytanie nr 4 – dot. zad.1 poz.26 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji plastrów włókninowych o długości 
9,14 m na rolce? W opakowaniach a’ 12 szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości i zaokrągleniem do 
pełnych opakowań? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o 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. 
 Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
* Pytanie nr 5 – dot. zad.1 poz.27 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji plastrów na szpulce? W opakowaniach 
a’ 6 szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań? W przypadku 
negatywnej odpowiedzi prosimy o 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. 
 Odpowiedź:Zamawiający nie wyraża zgody podtrzymuje zapisy SIWZ 
 
* Pytanie nr 6 – dot. zad.1 poz.30 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji plastrów zastępujących nici 
chirurgiczne w rozmiarze 6 x 75mm? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę 
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* Pytanie nr 7 – dot. zad.3 poz.2,4 
Prosimy o 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. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
* Pytanie nr 8 – dot. zad.6 poz.1 - 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tych pozycjach opasek o czasie wiązania 5-6 min? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 
* Pytanie nr 9 – dot. zad. 6 poz.1 - 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tych pozycjach opasek w opakowaniach a’1 szt. z 
jednoczesnym przeliczeniem ilości? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
* Pytanie nr 10 – dot. zad.6 poz. 3  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji opaski z gipsu o szerokości 15 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
* Pytanie nr 11 – dot. zad.1 poz.10 - 14  
Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania opatrunków posiadających przecięcie papieru 
zabezpieczającego wzdłuż krótszego boku, pozwalające na jego łatwiejszą aplikację? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 
* Pytanie nr 12 – dot. zad.1 poz.18 - 19  
Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania rękawa opatrunkowego o zawartości min. 50% bawełny? 
Odpowiedź: Tak Zamawiający wymaga. 
 
* Pytanie nr 13 – dot. zad.2 poz.1 - 2 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku pakowanego w opakowania a’ 10 szt. z 
odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 14 – dot. projektu umowy §3, ust. 2, 4 
Prosimy Zamawiającego o zmianę umowy przez obniżenie wysokości kar umownych, do wartości 
0,2% Obecne zapisy umowy naruszają zasady i cel zastrzegania kar umownych i w konsekwencji 
stanowią podstawę prawną i faktyczną zarzutu ich rażącego wygórowania. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
* Pytanie nr 15 – dot. zad.3 poz.3 
Prosimy Zamawiającego o wydzielenie z pozycji nr 3 z pakietu nr 3 i utworzenie z niej oddzielnego 
zadania. Podział zadania umożliwi złożenie ofert większej ilości Wykonawców, a Zamawiającemu 
pozyskanie konkurencyjnych ofert. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
* Pytanie nr 16 – dot. zad.1 poz.7,8,9 
Czy Zamawiający zgodzi sie na  zaoferowanie kompresów a’2 nie pakowanych po 25 szt. z 
odpowiednim przeliczeniem ilości lub też na wyłączenie tych pozycji z zadania i utworzenie z nich 
odrębnego pakietu? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga kompresów jałowych w opakowaniach jednostkowych x 2 sztuki, 
pakowanych zbiorczo po 25 lub 50 sztuk 
 
* Pytanie nr 17 – dot. zad.1 poz.10,11,12 
Czy Zamawiający dopuści opatrunki jałowe pakowane po 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości 
pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę z zachowaniem pozostałych parametrów. 
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* Pytanie nr 18 – dot. zad.1 poz.14 
Czy można zaoferować opatrunek w rozmiarze 20cm x 10cm pakowane po 50 szt. z odpowiednim 
przeliczeniem ilości, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
* Pytanie nr 19 – dot. zad.1 poz.17 
Czy Zamawiający dopuści gazę w składce 200mb z przeliczeniem ilości, pozostałe parametry zgodnie 
z SIWZ? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 20 – dot. zad.1 poz.26 
Czy Zamawiający dopuści plaster o długości 9,14m w opakowaniu zbiorczym a’9 szt. na szpulce z 
bokami chroniącymi brzegi przed zabrudzeniem?  
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
* Pytanie nr 21 – dot. zad.1 poz.27 
Czy Zamawiający dopuści plaster w opakowaniu zbiorczym a’5 szt. z przeliczeniem ilości na szpulce 
z bokami chroniącymi brzegi przed zabrudzeniem? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
* Pytanie nr 22 – dot. zad.1 poz.28 
Czy Zamawiający dopuści plaster o wymiarach 8cm x 1m z odpowiednim przeliczeniem ilości? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 23 – dot. zad.1 poz.30 
Czy Zamawiający dopuści plaster o wymiarach 6 x 75mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 24 – dot. proj. umowy 
Czy za dni w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni oraz terminy od poniedziałku do piątku, za 
wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy? 
Odpowiedź: Dni pracujące od poniedziałku do soboty za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo wolnych 
od pracy. 
 
* Pytanie nr 25 – dot.proj. umowy 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej w §3 ust.2 z 2% do 0,2% wartości 
towaru niedostarczonego w terminie za każdy dzień zwłoki. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
* Pytanie nr 26 – dot.proj. umowy 
Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w 
ofercie wykonawca będzie mógł dostarczyć zamienniki o nie gorszych parametrach i w tej samej 
cenie? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
* Pytanie nr 27 – dot.proj. umowy 
Czy Zamawiający zgadza sie zrezygnować z nakazu §8 ust.3 wskazania numeru umowy na fakturze 
lub czy zgadza sie aby powyższe informacje były zapisane nie w fakturze lecz w załączniku faktury? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie numeru mowy na załączniku faktury. 
 
* Pytanie nr 28 – dot. proj. umowy 
Czy Zamawiający zgadza sie 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 
przypadkugdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjncyh opublikowanych przez 
Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3% 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
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* Pytanie nr 29 – dot. zad.5 poz.1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku równoważnego hydrowłóknistego 
Aquafiber o wymagancyh wymiarach? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
* Pytanie nr 30 – dot. zad.5 poz.3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku równoważnego hydrokoloidowego o 
wymaganych wymiarach? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
* Pytanie nr 31 – dot. zad.5 poz 1 i 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie powyższych pozycji na które wyraził zgodę do 
oddzielnego pakietu. Obecny sposób połączenia preparatów faworyzuje hurtownie, które oferują 
preparaty różnych producentów, a tym samym pozbawia możliwość złożenia oferty przez 
przedstawicieli producentów. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
* Pytanie nr 32 – dot. zad.5 poz. 1 - 2 
Prosimy o wyjaśnienie czy należy zaoferować opatrunek chłonny wykonany w technologii 
Hydrofiber? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę 
 
* Pytanie nr 33 – dot. zad.5 poz. 3 i 4 
Prosimy o wyjaśnienie czy należy oferować opatrunek wykonany z 3 różnych hydrokoloidów tj. 
karboksymetylocelulozowy sodowej, pektyny i żelatyny? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
* Pytanie nr 34 – dot. zad.5 poz. 8 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania opatrunek hydrożelowy o rozmiarze 20 x 20 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
* Pytanie nr 35 – dot. zad. 6 poz. 2 
Czy Zamawiający  dopuści do zaoferowania opaski gipsowej w rozmiarze 10cm x 3m firmy BSN , 
spełniającej wymagania SIWZ 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ, a rozmiar 10cm x 3m 
widnieje w pozycji 1 zadania nr 6 
 
* Pytanie nr 36 – dot. zad.6 poz.3 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania opaski gipsowej firmy BSN w rozmiarze 15cm x 3 cm 
spełniającej wymagania SIWZ? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 37 – dot.zad.4 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści opatrunek poliuretanowy piankowy nieprzylepny, z trójwymiarową 
strukturą opatrunku, szybko absorbujący wysięk, elastyczny i gładki, rozmiar 10x10cm, stosowany 
przy owrzodzeniach podudzi, odleżynach, niezainfekowanej stopie cukrzycowej, miejsca po pobraniu 
tkanek do przeszczepu, powierzchowne oparzenia? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ 
 
* Pytanie nr 38 – dot.zad.2 poz. 1 - 2 
Czy Zamawiający dopuści opatrunek poliuretanowy do zaopatrywania sączących się ran 
pooperacyjnych, nieprzylepny, zapewnia  wilgotne środowisko leczenia ran, opatrunek ma dużą 
zdolność magazynowania wysięku, chroni zdrową skórę przed maceracją,  wysięk jest absorbowany 
miejscowo i nie rozprzestrzenia się w opatrunku, rozmiar 10x10cm pakowany po 10 sztuk w 
opakowaniu handlowym oraz 15x15cm pakowany po 5 sztuk w opakowaniu handlowym do 
stosowania przy: owrzodzeniach podudzi, odleżynach, owrzodzeniach stopy cukrzycowej, 
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powierzchownych opakowaniach, na miejsca po pobraniu tkanki do przeszczepu, rany pooperacyjne, 
otarcia naskórka? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 39 – dot.zad.2 poz.3 - 4 
Czy Zamawiający dopuści opatrunek hydrokoloidowy,  który  tworzy wilgotny żel na powierzchni 
rany – przyspiesza on tworzenie ziarniny, opatrunek ma właściwości oczyszczające łagodzi ból 
zmniejszając odczyn zapalny, posiada półprzepuszczalną błonę poliuretanową, jest elastyczny. 
Wykorzystywany przy:  owrzodzeniach podudzi, odleżynach, powierzchniowych oparzeniach, otarcia, 
miejsca po pobraniu tkanki do przeszczepu, rany pooperacyjne rozmiar 10x10cm pakowany po 10 
sztuk w opakowaniu handlowym oraz 15x15cm pakowany po 5 sztuk w opakowaniu handlowym? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jeżeli opatrunek nie zawiera alginianu 
 
* Pytanie nr 40 – dot. zad.2 poz.5 - 6 
Czy Zamawiający dopuści opatrunek hydrokoloidowy przeźroczysty który  tworzy wilgotny żel na 
powierzchni rany – przyspiesza on tworzenie ziarniny, opatrunek ma właściwości oczyszczające 
łagodzi ból zmniejszając odczyn zapalny, posiada półprzepuszczalną błonę poliuretanową, jest 
elastyczny. Wykorzystywany przy:  owrzodzeniach podudzi, odleżynach, powierzchniowych 
oparzeniach, otarcia, miejsca po pobraniu tkanki do przeszczepu, rany pooperacyjne rozmiar 10x10cm 
pakowany po 10 sztuk w opakowaniu handlowym oraz 15x15cm pakowany po 5 sztuk w opakowaniu 
handlowym? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jeżeli opatrunek nie zawiera alginianu 
 
 
* Pytanie nr 41 – dot.zad.2 poz.7 
Czy Zamawiający dopuści opatrunek hydrokoloidowy do zaopatrywania zaokrąglonych części ciała w 
tym pięt i łokci  tworzy wilgotny żel na powierzchni rany – przyspiesza on tworzenie ziarniny, 
opatrunek ma właściwości oczyszczające łagodzi ból zmniejszając odczyn zapalny, posiada 
półprzepuszczalną błonę poliuretanową, jest elastyczny. Wykorzystywany przy:  owrzodzeniach 
podudzi, odleżynach, powierzchniowych oparzeniach, otarcia, miejsca po pobraniu tkanki do 
przeszczepu, rany pooperacyjne rozmiar 6x8cm pakowany po 5 sztuk w opakowaniu handlowym? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jeżeli opatrunek nie zawiera alginianu 
 
 
* Pytanie nr 42 – dot.zad.2 poz.8 – 9 
Czy Zamawiający dopuści opatrunek poliuretanowy do zaopatrywania sączących się ran 
pooperacyjnych, nieprzylepny, zapewnia  wilgotne środowisko leczenia ran, opatrunek ma dużą 
zdolność magazynowania wysięku, chroni zdrową skórę przed maceracją,  wysięk jest absorbowany 
miejscowo i nie rozprzestrzenia się w opatrunku, rozmiar 10x10cm pakowany po 10 sztuk w 
opakowaniu handlowym oraz 15x15cm pakowany po 5 sztuk w opakowaniu handlowym do 
stosowania przy: owrzodzeniach podudzi, odleżynach, owrzodzeniach stopy cukrzycowej, 
powierzchownych opakowaniach, na miejsca po pobraniu tkanki do przeszczepu, rany pooperacyjne, 
otarcia naskórka? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ 
 
* Pytanie nr 43 – dot.zad.2 poz. 10 - 11 
Czy Zamawiający dopuści opatrunek hydrokoloidowy z alginianem, który posiada półprzepuszczalną 
błonę poliuretanową, jest elastyczny, formuje się żel pod opatrunkiem, posiada kwadratową podziałkę 
na opatrunku, stosowany przy owrzodzeniach podudzi, odleżynach, powierzchownych oparzeniach, 
miejsca po pobraniu tkanki do przeszczepu, otarcia, rozmiar 4x6cm pakowany po 30 sztuk w 
opakowaniu handlowym oraz 10x10cm pakowany po 10 sztuk? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
* Pytanie nr 44 – dot.zad.2 poz. 12 - 14 
Czy Zamawiający dopuści opatrunek hydrokoloidowy z alginianem, który posiada półprzepuszczalną 
błonę poliuretanową, jest elastyczny, formuje się żel pod opatrunkiem, posiada kwadratową podziałkę 
na opatrunku, stosowany przy owrzodzeniach podudzi, odleżynach, powierzchownych oparzeniach, 
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miejsca po pobraniu tkanki do przeszczepu, otarcia, rozmiar 4x6cm pakowany po 30 sztuk w 
opakowaniu handlowym oraz 10x10cm pakowany po 10 sztuk oraz 20x20cm pakowany po 5 sztuk? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
* Pytanie nr 45 – dot.zad.2 poz. 15 
Czy Zamawiający dopuści opatrunek zawierający kompleks srebra, piankowy, nieprzylepny, 
zapewniający absorpcję bakterii żywych i martwych, półprzepuszczalny dla pary wodnej, 
wodoodporny, stosowany przy ranach o średnim i dużym wysięku rozmiar 10x10cm pakowany po 10 
sztuk w opakowaniu handlowym oraz 15x15cm pakowany po 5 sztuk? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
* Pytanie nr 46 – dot.zad.1 poz. 2 - 3 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania waty o zawartości 50% bawełny i 50% wiskozy 
spełniającej pozostałe wymogi? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
* Pytanie nr 47 – dot.zad.1 poz. 10 - 14 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania opatrunek a’50 szt. wraz z właściwym przeliczeniem 
zamawianych ilości spełniającej pozostałe wymogi? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w opakowaniach zbiorczych po 50 sztuk. 
 
* Pytanie nr 48 – dot.zad.1 poz. 26 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania plaster o dł. 9m w opakowaniu a’12 sztuk nawiniętego na 
rolkę spełniająca pozostałe wymogi? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 
 
* Pytanie nr 49 – dot.zad.6 poz. 1 - 3 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania opaskę gipsową w op.  a’1 szt. wraz z właściwym 
przeliczeniem zamawianych ilości spełniających pozostałe wymogi? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
 
 

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

  Z poważaniem, 


