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SP ZOZ/DZ/43/2018             
(nr ref. postępowania) 

Wyjaśnienie 
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie „przetargu 
nieograniczonego” w BZP na portalu UZP nr 653653-N-2018 z dnia 2018-11-30 r. oraz na stronie 

internetowej Zamawiającego na zadanie:  
„ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ WYROBÓW MEDYCZNYCH ORAZ MATERIAŁÓW 

OPATRUNKOWYCH NA POTRZEBY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI 

ZDROWOTNEJ W MYSZKOWIE” 
   

W związku z zapytaniami do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym 
postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) wyjaśniamy, co następuje:  
 

Pytanie nr 1 – PAKIET NR 6 

Czy w trosce o dobro i zdrowie pacjenta Zamawiający wymaga, aby gąbki hemostatyczne posiadały w 
instrukcji użytkowania wskazanie do stosowania w neurochirurgii? 

Odp.: Zgodnie ze SIWZ. 
 

Czy Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą instrukcji użytkowania produktu w celu 

potwierdzenia, że zaoferowany asortyment spełnia wymogi Zamawiającego? 
Odp.: Zgodnie ze SIWZ. 

 
Pytanie nr 2 – PAKIET NR 8 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kompresów włókninowych 30g, spełniających wymagania 
stawiane w SIWZ.              

Z opinii użytkowników tego asortymentu wynika, iż gramatura kompresów włókninowych nie jest 

odczuwalna dla końcowego użytkownika, a co za tym idzie nie istnieje potrzeba ograniczania 
możliwości złożenia oferty szerszemu gronu wykonawców mając na uwadze również aspekt 

ekonomiczny placówki. 
Odp.: Zgodnie ze SIWZ. 

 

Pytanie nr 3 – PAKIET NR 3 POZ.9 
Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, 

umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście 
korzystnych ofert jakościowych i cenowych. 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie nr 4 – Pakiet 3 poz. 9 

Czy Zamawiający dopuści opatrunek z wycięciem w kształcie literki U, jak na rysunku poniżej? 
Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.  



  
Odp.: Zgodnie ze SIWZ. 
 

Pytanie nr 5 – Pakiet 3 poz. 9 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie 100 sztuk, z odpowiednim 

przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo cenowym.  
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie nr 6 – Pakiet nr 1 poz. 16 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tamponów celulozowych pakowanych 2 x rolka a’500 
szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań? 

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 
 

Pytanie nr 7 – Pakiet nr 2 poz. 4-5 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opasek gipsowych w opakowaniach a’1 szt.? 

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 
 

Pytanie nr 8 – Pakiet nr 3 poz. 9 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji nr 9 do odrębnego zadania? Państwa zgoda 

zwiększy konkurencyjność postępowania i umożliwi złożenie ofert na tę pozycję większej liczbie 

wykonawców. Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie nr 9 – Pakiet nr 7, poz.1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet pakowanych a’2 szt. z odpowiednim 

przeliczeniem ilości? Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie nr 10 – Pakiet nr 7, poz.2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet pakowanych a’2 szt. z odpowiednim 
przeliczeniem ilości? Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie nr 11 – Pakiet nr 7, poz.2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet pakowanych a’5 szt. z odpowiednim 

przeliczeniem ilości? Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie nr 12 – Pakiet nr 7, poz.3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet pakowanych a’2 szt. z odpowiednim 

przeliczeniem ilości? Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie nr 13 – Pakiet nr 7 poz.3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet pakowanych a’3 szt. z odpowiednim 
przeliczeniem ilości? Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie nr 14 – Pakiet nr 7, poz. 4 

Czy Zamawiający zgodzi się na odstąpienie od wymogu przewiązania kompresów nitką? 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 



Pytanie nr 15 – Pakiet nr 7, poz. 4 
Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a’20szt z przeliczeniem podanych ilości? 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie nr 16 – Pakiet nr 7, poz. 5 

Czy Zamawiający zgodzi się na odstąpienie od wymogu przewiązania kompresów nitką? 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 17 – Pakiet nr 7, poz. 9-10 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku ocznego o właściwościach: 

 Kompres oczny włókninowy-celulozowy, nieprzylepny, 

 Kompres składa się z zewnętrznej części włókninowej /1 warstwa/ po obu stronach opatrunku 

i wewnętrznej wielowarstwowej części z pulpy celulozowej – 100% bawełny 
 Całość opatrunku połączona łagodnym zgrzewem na brzegach kompresu 

 Dostępny  w rozmiarze 5,5cm ×7,5cm 
 Wymaga ufiksowania przylepcem lub w inny sposób np. siatką opatrunkową 

 Hipoalergiczny 

 Pakowany pojedynczo w opakowanie papier-papier? 

Odp.: Zgodnie ze SIWZ. 

 
Pytanie nr 18 – Pakiet nr 7, poz. 9-10 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku ocznego o właściwościach: 

 Samoprzylepny opatrunek oczny z wkładem chłonnym 

 Część samoprzylepna wykonana z hydrofobowej włókniny 

 Mikropory w strukturze włókniny - zapewniają odpowiedni współczynnik 

paroprzepuszczalności, dzięki czemu zachodzi prawidłowa wymiana gazowa między 
opatrunkiem, a skórą 

 Centralnie umieszczony wkład chłonny - chłonie umiarkowany wysięk z rany 

 Wkład chłonny powleczony siateczką z polietylenu - zapobiega przywieraniu wkładu do rany i 

ułatwia usunięcie opatrunku 
 Hypoalergiczny 

 Elastyczny - opatrunek jest wygodny dla pacjenta, dopasowuje się do kształtów ciała, 

zapewnia swobodę ruchów 

 Łatwy do zamocowania na skórze 

 Zaokrąglone brzegi  - zapobiegają przypadkowemu odklejeniu opatrunku 

 Pokryty hypoalergicznym klejem akrylowym naniesionym na włókninę metodą ciągłą 

 Posiada warstwę zabezpieczającą z papieru silikonowanego ułatwiającą precyzyjną, 

bezbolesną i skuteczną aplikację  

 Dostępny  w rozmiarze 5 cm × 7,5 cm 
 Pakowany pojedynczo w opakowanie papier-papier? 

 Odp.: Zgodnie ze SIWZ. 

 

Pytanie nr 19 – Pakiet nr 10, poz.3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii operacyjnej o wym. 45 cm x 55 cm? 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 20 – Pakiet nr 5 

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 5): przedłożenie kart produktowych / 
kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych 

ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ? Należy 

nadmienić, że karta produktowa / techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych 
produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany według 

standardów normy ISO 11948. 
Odp.: Zgodnie z zapisami Rozdz. III pkt. 7 ppkt. 7.1. SIWZ. 

 

Pytanie nr 21– Pakiet nr 5 poz. 1, 2 
Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 5, pozycje: 1, 2): pieluchomajtek dla 

dorosłych posiadających minimum jeden ściągacz taliowy? Zastosowanie w pieluchomajtce minimum 



jednego ściągacza taliowego, pozwala na idealne dopasowanie produktu do ciała pacjenta, co wpływa 
na komfort osoby potrzebującej pomocy. Dopasowanie produktu przekłada się na brak wycieków 

zawartości pieluchomajtki, co przekłada się na komfort pracy personelu: zmniejszenie czasu pracy 

przy jednym pacjencie, zmniejszenie ilości zmian produktu na NTM oraz pozwala zaoszczędzić koszty 
związane z usługami prania pościeli. Ustanowienie powyższego wymogu jest zgodne z 

prawem PZP. Co najmniej trzech producentów (TZMO – Seni, Gespar – Pharma by Premio, Essity – 
TENA) na rynku polskim oferuje pieluchomajtki posiadające co najmniej jeden ściągacz taliowy. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 

 
Pytanie nr 22 –  Pakiet nr 5 poz. 1, 2 

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 5, pozycje: 1, 2): pieluchomajtki dla 
dorosłych, które nie posiadają w swej budowie ściągaczy taliowych? Mamy świadomość oraz 

informację, że w ostatnim czasie na rynku pojawiły się produkty chłonne, które są rekomendowane 
dla osób z ciężkim NTM, a w praktyce są to tylko odpowiedniki imitujące produkty o najwyższych 

standardach: brak ściągacza taliowego oraz obniżony poziom chłonności. Posiadamy również 

informację z Instytucji, które zgodziły się na dostawę tego rodzaju produktów, że produkty te w żaden 
sposób nie sprawdzają się w warunkach opieki długoterminowej. Niedopuszczenie powyższego 

rozwiązania jest zgodne z prawem PZP. Co najmniej trzech producentów (TZMO – Seni, Gespar 
– Pharma by Premio, Essity – TENA) na rynku polskim oferuje pieluchomajtki posiadające co najmniej 

jeden ściągacz taliowy - gwarantuje to Państwu dostarczenie przez ewentualnego wykonawcę 

produktów o wysokiej jakości i zapewnienie choremu odpowiedniego standardu opieki.  
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 

 
Pytanie nr 23 –  Pakiet nr 5 poz. 1, 2 

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 5, pozycje: 1, 2): pieluchomajtek dla 
dorosłych posiadających wskaźnik chłonności w postaci minimum jednego żółtego paska, 

usytułowanego w centralnej części wkładu chłonnego, który pod wpływem napełnienia produktu 

moczem zmienia kolor? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 

 
Pytanie nr 24 –  Pakiet nr 5 poz. 1, 2 

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 5, pozycje: 1, 2): pieluchomajtek 

posiadających system szybkiego wchłaniania Feel Dry, EDS lub TopDry, który umożliwia maksymalnie 
szybkie wchłonięcie moczu do środka produktu oraz utrzymuje wilgoć z dala od skóry pacjenta? 

Należy podkreślić, że powyższe rozwiązania technologiczne charakteryzują produkty o wysokich 
standardach jakościowych i zapewniają pacjentom maksymalną ochronę. Dodatkowo korzystnie 

wpływają na finanse Zamawiającego, gdyż ograniczają zużycie produktów chłonnych jak również ilość 

prania pościeli. Należy podkreślić, że co najmniej trzech producentów (TZMO – Seni, Essity – TENA, 
ABENA) na rynku polskim oferuje pieluchomajtki, które spełniają powyższe wymagania.  

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 
 

Pytanie nr 25 – Pakiet nr 5 poz. 2 
Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 5, pozycja: 2): pieluchomajtek o 

obwodzie co najmniej 110 cm?  

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 
 

Pytanie nr 26 – Pakiet nr 5 poz. 1 
Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 5, pozycja: 1): pieluchomajtek o 

obwodzie co najmniej 140 cm?  

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 
 

Pytanie nr 27 – Pakiet nr 5 poz. 3, 4 
Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 5, pozycje: 3, 4): przedstawienia 

dokumentów potwierdzających jakość produktów dla dzieci, typu: PZH, IMiD lub innego 
równoznacznego, w tym wystawionego przez producenta?  

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 

 
 



Pytanie nr 28 – Pakiet nr 5 poz. 3, 4 
Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 5, pozycje: 3, 4): pieluchomajtki dla 

dzieci w rozmiarze 2-5kg, ze specjalnym miejscem na pępowinę?  

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 
 

Pytanie nr 29 – Pakiet nr 5 poz. 4 
Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 5, pozycja: 4): pieluchomajtki dla 

dzieci w rozmiarze 4-9 kg? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 
 

Pytanie nr 30 – Pakiet 1 poz. 16 
Czy Zamawiający dopuści tampony pakowane 2x500szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości? Reszta 

parametrów zgodna z SIWZ. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 

 
Pytanie nr 31 – Pakiet 18, poz. 16 
Czy Zamawiający dopuści tampony pakowane 1x250szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości? Reszta 

parametrów zgodna z SIWZ. 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie nr 32 – Pakiet 2 poz. 4,5 
Czy Zamawiający wymaga aby opatrunki gipsowe nawinięte były obustronnie 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 nakładania opatrunku? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 
 
Pytanie nr 33 – Pakiet 2, poz. 6 

Czy Zamawiający dopuści przylepiec o wymiarze 6cm x 1m z odpowiednim przeliczeniem ilości? Reszta 
parametrów zgodna z SIWZ. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 
 
Pytanie nr 34 – Pakiet 2, poz. 7 

Czy Zamawiający dopuści przylepiec o wymiarze 8cm x 1m z odpowiednim przeliczeniem ilości? Reszta 
parametrów zgodna z SIWZ. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 
 

Pytanie nr 35 – Pakiet 5 poz. 1,2 

Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego 
skierowane na zewnątrz, co zmniejsza możliwość wycieków? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 
 
Pytanie nr 36 – Pakiet 5, poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki dla dorosłych o minimalnej chłonności 2500 g (wg metody 

ISO 11948), co minimalnie różni się od chłonności wymaganej przez SIWZ? Reszta zgodnie z SIWZ. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 
 

Pytanie nr 37 – Pakiet 5, poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki dla dorosłych o minimalnej chłonności 2200 g (wg metody 

ISO 11948), co minimalnie różni się od chłonności wymaganej przez SIWZ? Reszta zgodnie z SIWZ. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 
 

Pytanie nr 38 – Pakiet 7, poz. 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety operacyjnej wyposażonej dodatkowo w 

tasiemkę, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

 
 



Pytanie nr 39 – Pakiet 6, poz. 6 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tupferów zawierających 6 sztuk pakowanych 

a’2x3szt., pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? 

Odp.: Zamawiający przypuszcza iż Wykonawcy chodziło o Pakiet 7 – w takim przypadku 
wyraża zgodę na zaoferowanie tupferów zawierających 6 sztuk pakowanych a’2x3szt., pozostałe 

parametry zgodnie z SIWZ. 
 

Pytanie nr 40 – Pakiet 6, poz. 7,8 

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania setonów wykonanych z gazy bawełnianej, 4 warstwowej, 
17-nitkowej, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? 

Odp.: Zamawiający przypuszcza iż Wykonawcy chodziło o Pakiet 7 – w takim przypadku 
Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 

 
Pytanie nr 41 – Pakiet 8 poz. 1-6  

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania kompresów sterylizowanych parą wodną w nadciśnieniu, 

zalecaną jako najbezpieczniejszą metodą sterylizacji? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 

 
Pytanie nr 42 – Pakiet 9 poz. 1-2 

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania gazy kopertowanej sterylizowanej parą wodną w 

nadciśnieniu, zalecaną jako najbezpieczniejszą metodą sterylizacji? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 

 
Pytanie nr 43 – PAKIET NR 4, pozycja 5 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania  opatrunek piankowy (rozmiar 15cm x 15cm) 

 zapobiegający infekcjom bakteryjnym. Opatrunki są odpowiednie dla różnych rodzajów ran, ponieważ 

nie uwalniają żadnej substancji do środowiska rany. Wykorzystują naturalny mechanizm wiązania 

mikroorganizmów do powierzchni opatrunku, dlatego wraz z jego zmianą zmniejszana jest ilość 

mikroorganizmów oraz patogenów często występujących w ranie takich jak: Staphylococcus aureus, 

Streptococcus species, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa i Candida albicans. Opatrunek działa 

również wobec szczepów MRSA (oporny na metycylinę Staphylococcus aureus) i VRE. Opatrunki dzięki 

swej innowacyjnej technologii  mogą być stosowane jako profilaktyczna ochrona przed infekcją u 

wszystkich pacjentów - włączając dzieci oraz kobiety ciężarne. Mogą być również stosowane by 

bezpiecznie zmniejszać obciążenie biologiczne w krótko- i długoterminowym leczeniu zainfekowanych 

ran. Odp.: Zgodnie ze SIWZ. 

 

Pytanie nr 44 – PAKIET NR 4, pozycja 6 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania  opatrunek piankowy (rozmiar 15cm x 15cm) 

 zapobiegający infekcjom bakteryjnym. Opatrunki są odpowiednie dla różnych rodzajów ran, ponieważ 

nie uwalniają żadnej substancji do środowiska rany. Wykorzystują naturalny mechanizm wiązania 

mikroorganizmów do powierzchni opatrunku, dlatego wraz z jego zmianą zmniejszana jest ilość 

mikroorganizmów oraz patogenów często występujących w ranie takich jak: Staphylococcus aureus, 

Streptococcus species, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa i Candida albicans. Opatrunek działa 

również wobec szczepów MRSA (oporny na metycylinę Staphylococcus aureus) i VRE. Opatrunki dzięki 

swej innowacyjnej technologii  mogą być stosowane jako profilaktyczna ochrona przed infekcją u 

wszystkich pacjentów - włączając dzieci oraz kobiety ciężarne. Mogą być również stosowane by 

bezpiecznie zmniejszać obciążenie biologiczne w krótko- i długoterminowym leczeniu zainfekowanych 

ran. Odp.: Zgodnie ze SIWZ. 

 

Pytanie nr 45 – PAKIET NR 4, pozycja 7 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania  opatrunek piankowy (rozmiar 10cm x 20cm) 

 zapobiegający infekcjom bakteryjnym. Opatrunki są odpowiednie dla różnych rodzajów ran, ponieważ 

nie uwalniają żadnej substancji do środowiska rany. Wykorzystują naturalny mechanizm wiązania 

mikroorganizmów do powierzchni opatrunku, dlatego wraz z jego zmianą zmniejszana jest ilość 



mikroorganizmów oraz patogenów często występujących w ranie takich jak: Staphylococcus aureus, 

Streptococcus species, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa i Candida albicans. Opatrunek działa 

również wobec szczepów MRSA (oporny na metycylinę Staphylococcus aureus) i VRE. Opatrunki dzięki 

swej innowacyjnej technologii  mogą być stosowane jako profilaktyczna ochrona przed infekcją u 

wszystkich pacjentów - włączając dzieci oraz kobiety ciężarne. Mogą być również stosowane by 

bezpiecznie zmniejszać obciążenie biologiczne w krótko- i długoterminowym leczeniu zainfekowanych 

ran. Odp.: Zgodnie ze SIWZ. 

 

Pytanie nr 46 – PAKIET NR 4, pozycja 8 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania  opatrunek piankowy (rozmiar 10cm x 20cm) 

 zapobiegający infekcjom bakteryjnym. Opatrunki są odpowiednie dla różnych rodzajów ran, ponieważ 

nie uwalniają żadnej substancji do środowiska rany. Wykorzystują naturalny mechanizm wiązania 

mikroorganizmów do powierzchni opatrunku, dlatego wraz z jego zmianą zmniejszana jest ilość 

mikroorganizmów oraz patogenów często występujących w ranie takich jak: Staphylococcus aureus, 

Streptococcus species, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa i Candida albicans. Opatrunek działa 

również wobec szczepów MRSA (oporny na metycylinę Staphylococcus aureus) i VRE. Opatrunki dzięki 

swej innowacyjnej technologii  mogą być stosowane jako profilaktyczna ochrona przed infekcją u 

wszystkich pacjentów - włączając dzieci oraz kobiety ciężarne. Mogą być również stosowane by 

bezpiecznie zmniejszać obciążenie biologiczne w krótko- i długoterminowym leczeniu zainfekowanych 

ran. Odp.: Zgodnie ze SIWZ. 

 
Pytanie nr 47 - PAKIET NR 4, pozycja 5-8 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 5-8 z Pakietu nr 4 i stworzy osobny pakiet?  
Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co 

przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi. 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 48 - Pakiet 1, poz. 1-5 
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 areg.7.  

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie nr 49 - Pakiet 1, poz. 1 

Czy zamawiający wymaga gazę w roli 13 nitkową, niejałową, szer. 90 cm x 100 m?  
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 

 
Pytanie nr 50 - Pakiet 1, poz. 1 

Czy zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 100 mb. z przeliczeniem? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 
 

Pytanie nr 51 - Pakiet 1, poz. 2 
Czy zamawiający dopuści kompresy 17 nitkowe 8 warstwowe? 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie nr 52 - Pakiet 1, poz. 8-9 

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: 
poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z jedną zapinką wewnątrz 

opakowania indywidualnego? 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 53 - Pakiet 1, poz. 1-5,8-9 
Prosimy o wydzielenie poz. 1-5,8-9 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym 

firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym 



umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz 
racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie nr 54 - Pakiet 3, poz. 10-13 

Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 10-13 z pakietu. Podział pakietu zwiększy 
konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a 

Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych 

pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o 
zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej. 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie nr 55 - Pakiet 3, poz. 10-13 

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie zawierające 25 mb siatki opatrunkowej w stanie 
rozciągniętym, 10 mb w stanie  swobodnym? 

Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 

 
Pytanie nr 56 - Pakiet 3, poz. 10-13 

Czy w związku z komfortem użytkowania siatek oraz wysoką przepuszczalnością zamawiający wymaga 
poniższej wielkości oczek? 

Rozmiar 1 - 9mm x 10mm 

Rozmiar 2 – 13mm x 15mm 
Rozmiar 3 - 13mm x 15mm 

Rozmiar 4 - 13mm x 15mm 
Rozmiar 6 - 13mm x 15mm 

Rozmiar 8 - 13mm x 15mm 
Rozmiar 10 - 13mm x 15mm 

Rozmiar 14 - 13mm x 15mm 

Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 
 

Pytanie nr 57 - Pakiet 3, poz. 10-13 
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. 
Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 

 
Pytanie nr 58 - Pakiet 8, poz. 1-6 

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? 
Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 

 
Pytanie nr 59 - Pakiet 8, poz. 1-6 

Czy zamawiający dopuści kompres włókninowy 30 g/m2, 4-warstwowy, pozostałe wymagania bez 
zmian, kompresy włókninowe o składzie: 50 %  wiskoza / 50 % poliester,  włókno typu spunlace? 

Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 

 
Pytanie nr 60 - Pakiet 9, poz. 3-5 

Prosimy o wydzielenie poz. 3-5 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , 
specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi 

Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz 

racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. 



Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie nr 61 - Pakiet 2, poz. 4 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opaski gipsowej o rozmiarze 3m x 15 cm, czas wiązania 4-9 
minut, pozostałość zgodnie z SIWZ. 

Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 
 

Pytanie nr 62 - Pakiet 2, poz. 5 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opaski gipsowej, której czas wiązania trwa 4-9 minut, 
pozostałość zgodnie z SIWZ 

Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 
 

Pytanie nr 63 - Pakiet 2, poz. 4 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opaski gipsowej w rozmiarze 3 m x 15  cm, o poziomie 
wysycenia masą gipsową min. 92% 

Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 
 

Pytanie nr 64 - Pakiet 2, poz. 5  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opaski gipsowej w rozmiarze 3 m x 10  cm, o poziomie 

wysycenia masą gipsową min. 92% 

Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 
 

Pytanie nr 65 - Pakiet 2, poz.8 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przylepca z włókniny do łączenia ran brzegów pakowanego 

po 10 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań,  pozostałość zgodnie z SIWZ. 

Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 
 

Pytanie nr 66 - Pakiet 10, poz. 1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii operacyjnej o wymiarze części lepnej 15 x 28 cm 

(powierzchnia całkowita 15x36,5 cm) , pozostałość zgodnie z SIWZ. 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie nr 67 - Pakiet 10, poz. 1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii operacyjnej o wymiarze części lepnej 30 x 28 cm 

(powierzchnia całkowita 28x38,5 cm), pozostałość zgodnie z SIWZ. 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie nr 68 - Pakiet 10, poz. 2 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii operacyjnej o wymiarze części lepnej 40 x 42 cm 

(powierzchnia całkowita 40 x50,5 cm), pozostałość zgodnie z SIWZ. 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 69 - Pakiet 10, poz. 2 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii operacyjnej o wymiarze części lepnej 30 x 28 cm 

(powierzchnia całkowita 28 x 38,5 cm), pozostałość zgodnie z SIWZ. 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie nr 70 - Pakiet 10, poz. 3 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii operacyjnej o wymiarze części lepnej 45 x 55 cm 

(powierzchnia całkowita 45 x 63,5 cm), pozostałość zgodnie z SIWZ. 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie nr 71 - Pakiet 10, poz. 3 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii operacyjnej o wymiarze części lepnej  40 x 42 cm, 

(powierzchnia całkowita 40 x 50,5 cm) pozostałość zgodnie z SIWZ. 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

 
 



 
 

Pytanie nr 72 - PAKIET NR 3 Poz. nr 10  

Czy Zamawiający dopuści elastyczną siatkę opatrunkową w formie rękawa, o szerokości 2cm, ze 
wskazaniem do zastosowania odpowiednio:  dorośli – palec; dzieci – dłoń, ręka, noga, stopa? 

Pozostałe parametry bez zmian. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 

 

Pytanie nr 73 - PAKIET NR 3 Poz. nr 11  
Czy Zamawiający dopuści elastyczną siatkę opatrunkową w formie rękawa, o szerokości 3cm, ze 

wskazaniem do zastosowania odpowiednio:  dorośli – dłoń, ręka; dzieci – głowa? Pozostałe 
parametry bez zmian. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 
 

Pytanie nr 74 - PAKIET NR 3 Poz. nr 12  

Czy Zamawiający dopuści elastyczną siatkę opatrunkową w formie rękawa, o szerokości 5cm, ze 
wskazaniem do zastosowania odpowiednio:  dorośli – noga, stopa; dzieci – tułów? Pozostałe 

parametry bez zmian. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 

 

Pytanie nr 75 - PAKIET NR 3 Poz. nr 13  
Czy Zamawiający dopuści elastyczną siatkę opatrunkową w formie rękawa, o szerokości 6,5cm, ze 

wskazaniem do zastosowania odpowiednio:  dorośli – głowa; dzieci – tułów? Pozostałe parametry 
bez zmian. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 
 

Pytanie nr 76 - PAKIET NR 3 Poz. nr 4,5  

Czy  Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kremu ochronnego oraz pianki dopuszczonych do 
obrotu na podstawie Ustawy o kosmetykach? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie pod warunkiem posiadania 
dopuszczenia do stosowania w placówkach służby zdrowia. 

 

Pytanie nr 76 - PAKIET NR 13 Poz. nr 1  
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania podkładu chłonnego w rozmiarze 90 x 180cm o 

chłonności min. 1200g (zgodnie z ISO 11948-1)? Pozostałe parametry bez zmian. 
Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 

 
Pytanie nr 77 - PAKIET NR 2 Poz. nr 4,5 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 2 w pozycjach nr 4 oraz 5 opaski gipsowe w 

opakowaniach a’ 1 sztuka. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 

 
Pytanie nr 78 - PAKIET NR 2 Poz. nr 6,7  

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 2 w pozycjach nr 6 oraz 7 o długości 1 metra z 
przeliczeniem zamawianej ilości opakowań. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 

 
Do wiadomości: 

1. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu. 
2. Strona internetowa Zamawiającego. 

3. a/a. 

        ZATWIETDZIŁ: 
                                                                                  Naczelny Lekarz Szpitala 

        SP ZOZ w Myszkowie 
                dr n. med. Ireneusz Stokowacki 

sporządził: 
Magdalena Dziechciarz – Pucek 

Koordynator ds. zamówień publicznych 


