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Znak sprawy: ZP/07/2020                                                                                            Lipsko, dnia 25.06.2020 r. 
 

WYKONAWCY  
UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMOWIENIA 

 
Dotyczy wyjaśnienia / modyfikacji do SIWZ - 1 

 
I. W związku z pytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych – (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy 
materiałów opatrunkowych, zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 552625-N-2020 z dnia 
2020-06-19 r. 

 

1 zestaw pytań 
 
Pytanie nr 1: Zadanie 4 poz.10: Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. 

Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej ofert jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment 

w pakiecie. 
Odpowiedź nr 1: Zamawiający nie wydziela pozycji do oddzielnego pakietu. 

 
Pytanie nr 2: Zadanie 4 poz.10: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie plastra do mocowania kaniul, 

włókninowego, o zaokrąglonych brzegach, posiada wycięcie wzdłuż środka na końcu którego znajduje się 

miękki gazik, plaster samoprzylepny pokryty hipoalergicznym klejem akrylowym, wodoodporny, 
nietoksyczny, rozmiar 6x8cm. 

Odpowiedź nr 2: Zamawiający nie dopuszcza. 
 

Pytanie nr 3: Zadanie 4 poz.10,11: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w plastra pakowanego po 
100szt/op z możliwością przeliczenia w formularzu cenowym. 

Odpowiedź nr 3: Zamawiający nie dopuszcza. 

 
Pytanie nr 4: Zadanie 4 z poz. 11: Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego 

pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej ofert jakościowej i cenowej na wydzielony 
asortyment w pakiecie. 

Odpowiedź nr 4: Zamawiający nie wydziela pozycji do oddzielnego pakietu. 

 
Pytanie nr 5: Zadanie 4  poz. 11: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie plastra do mocowania kaniul, 

włókninowego, o zaokrąglonych brzegach, posiada wycięcie wzdłuż środka na końcu którego znajduje się 
miękki gazik, plaster samoprzylepny pokryty hipoalergicznym klejem akrylowym, wodoodporny, 

nietoksyczny, rozmiar 6x8cm. 

Odpowiedź nr 5: Zamawiający nie dopuszcza. 
 

Pytanie nr 6: Zadanie 4 poz.16-18: Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego 
pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej ofert jakościowej i cenowej na wydzielony 

asortyment w pakiecie. 
Odpowiedź nr 6: Zamawiający nie wydziela pozycji do oddzielnego pakietu. 

 

Pytanie nr 7: Zadanie 4 poz.16-18: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku chirurgicznego, 
włókninowego, z zaokrąglonymi brzegami, pokrytego hipoalergicznym klejem akrylowym, wkład chłonny 

umieszczony centralnie, absorbuje wysięk, rozmiary: 10x25cm;10x20cm,5x7,5cm. 
Odpowiedź nr 7: Zamawiający nie dopuszcza. 
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2 zestaw pytań 
 

Pytanie nr 1: Pytanie dotyczy zadania nr 6 pozycji nr 4: Czy Zamawiający w powyższej pozycji oczekuje 
wysoce paroprzepuszczalnego opatrunku z folii poliuretanowej dla zabezpieczenia wkłuć centralnych, 
wodoszczelnego, sterylnego, z klejem akrylowym naniesionym w formie kratki z dwoma paskami 
mocującymi i metką, współczynnik MVTR min. 11000g/m2/24H w temp. 37ºC, z wyciętym otworem 
umożliwiającym dobre dopasowanie wokół cewnika igły, 8,5 cmx 11 cm (+/- 1 cm), tak jak obecnie do 
Państwa dostarczany ? 
Odpowiedź nr 1: Zamawiający wymaga produktu opisanego w pytaniu Wykonawcy. 

 
 

3 zestaw pytań 
 

Pytanie nr 1: Zadanie 1, poz. 1-6: Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie zawierające 10 mb siatki 

opatrunkowej w stanie nierozciągniętym ? 

Odpowiedź nr 1: Zamawiający dopuszcza. 

 
Pytanie nr 2: Zadanie 1, poz. 1-6: Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym 

częściom ciała, rozmiary przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym? 

Rozmiar 1- palec – do 15 mm szer. w stanie spoczynku 

Rozmiar 2- dłoń, palec – 10-25 mm j.w. 

Rozmiar 3-dłoń, stopa – 15-35 mm j.w.  

Rozmiar 4- podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć – 25-45 mm j.w. 

Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w. 

Rozmiar 8 – udo, głowa, biodra – 50-95 mm, j.w.  

Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. J.w.  

Rozmiar 14 – klatka piersiowa , brzuch – 80-140 mm, j.w. 

Odpowiedź nr 2: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

 
Pytanie nr 3: Zadanie 1, poz. 7: Czy zamawiający dopuszcza gazę w 13 nitkową, niejałową, szer. 90 cm?  

Odpowiedź nr 3: Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie nr 4: Zadanie 1, poz. 7: Czy zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 100 mb. z przeliczeniem 

ilości? 

Odpowiedź nr 4: Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie nr 5: Zadanie 1, poz. 7: Czy zamawiający dopuści gazę pakowaną w roli, co ułatwia jej przechowywanie, 

zmniejsza powierzchnię magazynowania  

oraz umożliwia w łatwy i higieniczny sposób pobranie potrzebnego odcinka? 

Odpowiedź nr 5: Zamawiający nie dopuszcza. 
 

 

Pytanie nr 6: Zadanie 1, poz. 11-12,16: Czy zamawiający dopuści kompresy z dwoma brzegami 

zawiniętymi do wewnątrz? 

Odpowiedź nr 6: Zamawiający nie dopuszcza. 
 

Pytanie nr 7: Zadanie 1, poz. 15: Czy zamawiający dopuści kompresy o gramaturze 30 g/m2? 
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Odpowiedź nr 7: Zamawiający nie dopuszcza. 
 

Pytanie nr 8: Zadanie 1, poz. 15: Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie ‘a 2 szt. w blistrze x 25 szt. 

blistrów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań? 

Odpowiedź nr 8: Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie nr 9: Zadanie 1, poz. 16: Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie ‘a 3 szt. w blistrze x 25 szt. 

blistrów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań? 

Odpowiedź nr 9: Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie nr 10: Zadanie 1, poz. kompresy niejałowe, poz. 7: Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy 

sklasyfikowane w klasie I reg.4 ? Wyroby, które są przedmiotem oferty są produktami niesterylnymi, w związku z  tym 

nie używa się ich w zabiegach medycznych wysokiego ryzyka i nie zachodzi potrzeba, aby były sklasyfikowane w 

klasie II a reg.7.  

Odpowiedź nr 10: Zgodnie z SIWZ. 
 

Pytanie nr 11: Zadanie 1, poz. 1-12,poz. 15,19-24: Czy zamawiający wydzieli poz. 1-12,poz. 15,19-24 do 

osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie 

konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści 

finansowych? 

Odpowiedź nr 11: Zamawiający nie wydziela pozycji do oddzielnego pakietu. 
 

Pytanie nr 12: Zadanie 5, poz.1-2: Czy zamawiający dopuści serwetę 4 warstwową, 17 nitkową, z nitką RTG i 

tasiemką, o wymiarach 45 cm x 45 cm, pakowaną indywidualnie , sterylną? 

Odpowiedź nr 12: Zamawiający nie dopuszcza. 
 

Pytanie nr 13: Zadanie 5, poz.1-2: Czy zamawiający dopuści serwetę bez naklejki jedno- lub dwudzielnej, data 

ważności , nr. Serii oraz producenta znajduje się na opakowaniu typu folia-papier? 

Odpowiedź nr 13: Zamawiający nie dopuszcza. 
 

Pytanie nr 14: Zadanie 5, poz.2: Czy zamawiający dopuści serwetę gazową sterylną? 

Odpowiedź nr 14: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
 

Pytanie nr 15: Zadanie 5, poz.1-2: Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  

handlowe 1 szt.(opakowanie indywidualne) z przeliczeniem ilości. 

Odpowiedź nr 15: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

4 zestaw pytań 
 

Pytanie nr 1: Zadanie 1, pozycja 7: Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100m z przeliczeniem 
zamawianej ilości? 
Odpowiedź nr 1: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 2: Zadanie 1, pozycja 17: Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=5kg z przeliczeniem 
zamawianej ilości? 
Odpowiedź nr 2: Zamawiający dopuszcza. 
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Pytanie nr 3: Zadanie 2, pozycja 1-4: Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe nawinięte na 
nieperforowany plastikowy trzpień typu krzyżak? 
Odpowiedź nr 3: Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie nr 4: Zadanie 2, pozycja 5-6: Czy Zamawiający dopuści wycenę za podkład podgipsowy pakowany 
a’12szt z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę? 
Odpowiedź nr 4: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 5: Zadanie 2, pozycja 7-8: Czy Zamawiający dopuści wycenę za podkład podgipsowy pakowany 
a’6szt z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę? 
Odpowiedź nr 5: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 6: Zadanie 4, pozycja 1 i 3: Czy Zamawiający dopuści wycenę za przylepce pakowane a’24szt z 
jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę? 
Odpowiedź nr 6: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 7: Zadanie 4, pozycja 2 i 9: Czy Zamawiający dopuści wycenę za przylepce pakowane a’12szt z 
jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę? 
Odpowiedź nr 7: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 8: Zadanie 5, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści serwety operacyjne pakowane a’2szt z 
jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości? 
Odpowiedź nr 8: Zamawiający dopuszcza. 

 

5 zestaw pytań 
 

Pytanie nr 1: Zadanie 1, poz. 17: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania ligniny 
pakowanej w opakowanie foliowe chroniące przed wilgocią? 

Odpowiedź nr 1: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
 

Pytanie nr 2: Zadanie 1, poz. 11-14, 16: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania 
wyrobów sklasyfikowanych w klasie IIa reguła 7 jako chirurgiczne inwazyjne wyroby 
medyczne przeznaczone do krótkotrwałego użytku? Prosimy o potwierdzenie, 

ponieważ na rynku zaczęło pojawiać się często w postępowaniach pytanie o 
dopuszczenie wyrobów sklasyfikowanych w klasie I reguła 4, które są nieinwazyjnymi 

wyrobami medycznymi, których zastosowanie zgodnie z klasyfikacją wyrobów 
medycznych nie dopuszcza do kontaktu np z:  
-błoną śluzową jamy ustnej, 

-błoną śluzową oka, 
-błoną śluzową jamy nosowej 

-przewodem słuchowym ucha zewnętrznego. 
Wykorzystanie produktów do kontaktu z wymienionymi przykładami w ograniczonym 
zakresie dopuszcza dopiero reguła 5 klasyfikacji wyrobów medycznych, opisana w 

rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Zatem, na podstawie przytoczonej regulacji prawnej, 
nie wolno stosować wyrobów z klasy I reguła 4 w procedurach takich, jak np. pobranie 

wymazu bądź zaopatrywanie uszkodzeń błony śluzowej jamy ustnej, jamy nosowej lub 
przewodu słuchowego ucha zewnętrznego. 
W znaczeniu prawnym kompresy sklasyfikowane w klasie I reguła 4 mogą być użyte 

wyłącznie jako bariera mechaniczna, do ucisku lub do absorpcji wysięków i nie można 
używać ich we wskazanych przykładach. Aktualny opis w specyfikacji dopuszcza 

zaoferowanie wyrobów w klasie I reguła 4. 
Odpowiedź nr 2: Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobów 

sklasyfikowanych w klasie IIa reguła 7. 
 
Pytanie nr 3: Zadanie 3, poz. 12: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od 

posiadania min. 2 etykiet?  
Odpowiedź nr 3: Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie nr 4: Zadanie 5, poz. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 
serwet pakowanych po 25 szt., z przeliczeniem zamawianych ilości? 
Odpowiedź nr 4: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 
Informacja: 

 
 Zamawiający jest związany udzielonymi wyjaśnieniami do SIWZ. W 
zakresie wyjaśnień dotyczących załącznika nr 2 ( formularz asortymentowo – 

cenowy ) nie dokonano ujednolicenia stawianych wymogów, w przypadkach 
odpowiedzi dopuszczających wiążące będą poszczególne odpowiedzi. 

Zalecamy Wykonawcom zamieszczenie w formularzu asortymentowo – 
cenowym wzmianki o dopuszczeniu parametrów wymienionych we właściwej  

odpowiedzi . 
W związku z przedłożonymi wyjaśnieniami SIWZ zamawiający zmienia 

pierwotnie wyznaczony termin na składanie ofert z dnia 29.06.2020 godzina 

10:00 na dzień 01.07.2020 r. godzina 10:00. Powyższa zmiana zostanie 
uwzględniona w SIWZ jak i w ogłoszeniu o zamówienie. 

 
 
 
 
 
 

 
.......................................................  

/sporządził/ 

 
................................. 

                                                         /zatwierdziła/ 


