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Wyjaśnienie 
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Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie „przetargu 

nieograniczonego” w BZP na portalu UZP nr 766290-N-2020 z dnia 14.12.2020 r. oraz na stronie 
internetowej Zamawiającego na zadanie:  

„ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH DLA POTRZEB 
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 2019 r. poz.1843) wyjaśniamy, co następuje:  
 
Pytanie nr 1 – pakiet nr 8 poz. nr 1-6 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jałowych kompresów włókninowych o gramaturze 30 
g/m²? 
Odp.: Zgodnie ze SIWZ. 
 
Pytanie nr 2 – dotyczy pakietu 11 pozycja 1: 
Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wyrobu medycznego klasy IIB, gotowy roztwór 
wodny kwasu podchlorawego 50 ppm i podchlorynu sodu 50 ppm do płukania pola operacyjnego w 
trakcie operacji oraz terapii ran pooperacyjnych. Do irygacji przetok, ropni, płukania odsłoniętych 
tkanek tj. chrząstek, ścięgien, wiązadeł i kości  oraz płukania wszystkich jam ciała, m.in. jama 
otrzewnowa, ustna, nos, gardło, uszy. Roztwór podchlorynu sodu i kwasu podchlorawego służący do 
płukania wyeksponowanych elementów układu nerwowego oraz śluzówki oka, do przemywania i 
irygacji ran ostrych, przewlekłych  i zakażonych, oparzeń 1 i 2 stopnia, owrzodzeń popromiennych. 
Płukania pochwy i sromu przed  i w trakcie zabiegów chirurgicznych. Produkt nie wymagający 
wypłukania/ neutralizacji z ran czy jam ciała. Nie toksyczny, nie drażniący tkanek. Niwelujący 
nieprzyjemny zapach. Produkt otrzymywany drogą elektrolizy; o pH zbliżonym do fizjologicznego pH 6-
7,5. Stabilny przez 60 dni od otwarcia, możliwe podgrzewanie r-ru do 60 st. C. Szeroki zakres 
działania bakterio, grzybo- i wirusobójczego potwierdzony testami (normy: EN 13727, EN 13624, EN 
13704, EN 14476),  w tym na drobnoustroje oporne na antybiotyki. Butelka nieprzezroczysta o 
pojemności: 250 (spray z aplikatorem), 500, 1000 ml; Opcja podłączenia do terapii podciśnieniowej –  
butelki 500, 1000 ml. 
Odp.: Zgodnie ze SIWZ. 
 
Pytanie nr 3 - dotyczy pakietu 11 pozycja 1: 
Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 z pakietu 11, pozwoli to na przystąpienie do 
postępowania większej ilości wykonawców między innymi producentów wyrobów medycznych?  
Odp.: Zgodnie ze SIWZ. 

 
Pytanie nr 4 - Pakiet 1, poz. 1-4,7-8, 
Czy zamawiający wydzieli poz. 1-4,7-8 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie 
konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego 
priorytetem, a podział pakietu to umożliwia.  Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu 
na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl 
ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru. 
Odp.: Zgodnie ze SIWZ. 
 



Pytanie nr 5 - Pakiet 1, poz. 1 
Czy zamawiający dopuści kompres 17 nit. 8 warstwowy? 
Odp.: Zgodnie ze SIWZ. 
 
Pytanie nr 6 - Pakiet 1, kompresy niejałowe z gazy 
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.  
Odp.: Zgodnie ze SIWZ. 
 
Pytanie nr 7 - Pakiet 1, poz. 7-8 
Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: 
poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz 
opakowania indywidualnego?  
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie nr 8 - Pakiet 3, poz. 9 
Czy zamawiający wydzieli poz. 9 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie 
konkurencyjnej oferty? 
Odp.: Zgodnie ze SIWZ. 
 
Pytanie nr 9 - Pakiet 3, poz. 9 
Czy zamawiający dopuści włókninowy plaster do mocowania kaniul, który posiada specjalne 
wycięcie do odpowiedniego umiejscowienia wokół kaniuli, natomiast duża powierzchnia 
opatrunku zapewnia ochronę i komfort w miejscu wkłucia, plaster posiada dodatkowa ochronę w 
postaci małego włókninowego opatrunku o wymiarze 2 cm x 2 cm, a zastosowany  klej akrylowy  
nie powoduje uczuleń na skórze pacjenta, bez luźnej podkładki, plaster o wymiarach 6 cm x 8 
cm, sterylizacja EO? 
Odp.: Zgodnie ze SIWZ. 
 
Pytanie nr 10 - Pakiet 8, poz. 1-6 
Czy zamawiający dopuści kompresy 30 g? 
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 ze SIWZ. 
 
Pytanie nr 11 - Pakiet nr 1, poz. 15 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tamponów celulozowych pakowanych 2 x rolka a’500 
szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań? 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie nr 12 - Pakiet nr 2, poz. 4-5 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opasek gipsowych w opakowaniach a’1 szt.? 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie nr 13 - 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.: Zgodnie ze SIWZ. 
 
Pytanie nr 14 - Pakiet nr 10, poz.1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii operacyjnej o wym. 15cm x 28cm? 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
 



Pytanie nr 15 - Pakiet nr 10, poz.3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii operacyjnej o wym. 45cm x 55cm? 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie nr 16 - Czy Zamawiający potwierdza, że w trosce o jakość dostarczanego asortymentu 
wymaga, aby zamawiany towar dostarczany był pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu 
„izoterma”, które umożliwiają dostosowanie temperatury i wilgotności przewożonego asortymentu, do 
wymogów ustalonych przez producenta i umieszczonych na opakowaniach? 
Zbyt wysoka temperatura w czasie transportu może negatywnie wpłynąć na szczelność opakowania 
jednostkowego a tym samym utratę sterylności. Ze względu na obecne zagrożenie epidemiologiczne 
COVID-19, jest to sytuacja szczególnie niebezpieczna. Zbyt niska temperatura (ujemna), może 
natomiast doprowadzić do uszkodzenia sprzętu wykonanego z medycznego PVC, mikropęknięcia, 
rozszczelnienie zastawek itp. Wytwórcy sprzętu medycznego coraz częściej jako powód nie uznania 
reklamacji, podają przechowywanie (transport) towaru niezgodnie z zaleceniami producenta. 
Odp.: Zgodnie ze SIWZ. 
 
Pytanie nr 17 - Czy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 r. w sprawie 
wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381) pkt. 5.5 ppkt. 2 „produkty 
lecznicze oraz wyroby medyczne chroni się od szkodliwego wpływu światła, temperatury, wilgoci i 
innych czynników zewnętrznych”, w trosce o jakość dostarczanego asortymentu Zamawiający 
wprowadzi do umowy następujący zapis? 
„Wykonawca zobowiązuje się dostarczać zamawiany towar, do siedziby Zamawiającego 
odpowiednimi środkami transportu, czyli pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” 
posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu”. 
Odp.: Zgodnie ze SIWZ. 
 
Pytanie nr 18 - Czy w świetle obecnych wydarzeń Zamawiający oczekuje, aby dostarczany towar był 
przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi? Takie rozwiązanie pozwoli na zabezpieczenie przed 
wzajemnym skażeniem produktów oraz ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 
Odp.: Zgodnie ze SIWZ. 
 
Pytanie nr 19 - Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) 
pomagał przy rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny 
podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem? 
Odp.: Zgodnie ze SIWZ. 
 
Pytanie nr 20 - „Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy o wyrobach medycznych, wyroby są 
transportowane, składowane oraz przechowywane w warunkach zapewniających ich nienaruszalność, 
zachowanie właściwości oraz bezpieczeństwo pacjentów, użytkowników i osób trzecich. 
W związku z powyższym jakich środków transportu wymaga Zamawiający dla poszczególnych 
rodzajów wyrobów medycznych stanowiących przedmiot zamówienia, zwłaszcza w zakresie 
zachowania zakresu dopuszczalnych temperatur przechowywania i transportu tych wyrobów? Czy i 
jakich dokumentów lub oświadczeń wymaga Zamawiający dla potwierdzenia spełnienia tych 
wymagań?” 
Odp.: Zgodnie ze SIWZ. 
 
Pytanie nr 21 - Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 5, pozycje: 1, 2): 
pieluchomajtek dla dorosłych posiadających co najmniej jeden ściągacz taliowy i ustanowi to jako 
wymóg minimalny? Należy podkreślić, że rozwiązanie technologiczne w postaci „co najmniej jednego 
ściągacza taliowego” cechuje produkty o najwyższym poziomie jakości. Zastosowanie minimum 
jednego ściągacza, pozwala na idealne dopasowanie produktu do ciała pacjenta. Zakup tego typu 
produktów z pewnością spełni oczekiwania i potrzeby personelu medycznego, a także pacjentów, a 
długofalowo przyczyni się do oszczędności w wydatkach na produkty chłonne. 
Odp.: Zgodnie ze SIWZ. 
 
Pytanie nr 22 - Czy Zamawiający nie dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 5, pozycje: 1, 2): 
pieluchomajtek dla dorosłych, które nie posiadają w swej budowie ściągaczy taliowych? Należy 



zauważyć, 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, niesprawdzające się w skutecznym zabezpieczeniu chorego (brak ściągacza taliowego, 
obniżony poziom chłonności).  
Odp.: Zgodnie ze SIWZ. 
 
Pytanie nr 23 - Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 5, pozycje: 1, 2): 
pieluchomajtek posiadających system szybkiego wchłaniania, który umożliwia maksymalnie szybkie 
wchłanianie 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. 
Odp.: Zgodnie ze SIWZ. 
 
Pytanie nr 24 - Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 5, pozycje: 1, 2): 
pieluchomajtek, które posiadają laminat oddychający/paroprzepuszczalny na całej powierzchni 
produktu? 
Odp.: Zgodnie ze SIWZ. 
 
Pytanie nr 25 - Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 5, pozycje: 1, 2, 3, 4): 
przedłożenia 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 ze SIWZ. 
 
Pytanie nr 26 - Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 5, pozycja: 3): 
pieluchomajtek dla dzieci w rozmiarze 2-5kg, ze specjalnym miejscem na pępowinę? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 
 
Pytanie nr 27 
Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 5, pozycje: 3,4): przedstawienia 
dokumentów potwierdzających jakość produktów dla dzieci – wystawionych przez producenta –  
które są równoznaczne z dokumentami typu: PZH, IMiD? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 
 
Pytanie nr 28 
1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu 
przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust.1,2: 
 

1. W przypadku zwłoki w realizacji dostawy Zamawiający może domagać się od Wykonawcy 
zapłaty kary umownej w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej w terminie części 
dostawy za każdy dzień zwłoki o ile przyczyny zwłoki nie zostały przedstawione na piśmie 
Zamawiającemu i przez niego zaakceptowane, jednak nie więcej niż 10% wartości 
brutto niezrealizowanej w terminie dostawy.  

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy. 
 
Pytanie nr 29 
Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie 
faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie 
pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie 
adresów poczty e-mail Wykonawcy? 
Odp.: Tak, Zamawiający uzupełni projekt umowy o zaproponowany zapis. 
  



Pytanie nr 30 - PAKIET NR 3 Poz. nr 4, 5  
Czy  Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kremu ochronnego oraz pianki przeznaczonych do 
stosowania w placówkach medycznych, dopuszczonych do obrotu zgodnie z wymogami 
Rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego produktów 
kosmetycznych oraz zgłoszonych w bazie portalu produktów kosmetycznych CPNP? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 
 
Pytanie nr 31 - 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 32 - 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 33 - 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 34 - 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 35 - ZAPISY UMOWY 
§ 9, ust. 1- wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzegania kar umownych i obniżenie 
ich wysokości do kwoty 0,5% wartości niezrealizowanej części dostawy. 

 
Należy się zgodzić ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, który traktuje karę umowną wprowadzoną 
do umowy w ramach swobody kontraktowania, jako tę której celem jest zapewnienie skuteczności 
więzi powstałej między stronami w ramach zawartej umowy, a także służy realnemu wykonaniu 
zobowiązań (Wyrok SN z 08.08.2008 r., V CSK 85/08, LEX nr 457785). Tenże zaznacza jednak, 
że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego 
z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco 
wygórowaną” (Wyrok SN z 20.05.1980 r., I CR 229/80, LEX nr 2534), także wtedy kara umowna może 
zostać uznana za rażąco wygórowaną, gdy „w zastrzeżonej wysokości jawić się będzie jako 
nieadekwatna” (Wyrok SA w Katowicach z 17.12.2008 r., V ACa 483/08, LEX nr 491137). Kara 
umowna ma na celu zdyscyplinowanie wykonawcy, jednakże określenie jej przez Zamawiającego na 
rażąco wysokim poziomie prowadzi do naruszenia zasady współżycia społecznego i powoduje 
nadmierną nierówność stron. 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy. 
 
Pytanie nr 36 - Pakiet 1 poz. 7: Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie opaski z 1 zapinką? 
Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 

 
Pytanie nr 37 - Pakiet 1 poz. 12: Czy Zamawiający dopuści watę 100% bawełnianą 500 gram z 
przeliczeniem zamawianych ilości opakowań? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 
 



Pytanie nr 38 - Pakiet 1 poz.12: Czy Zamawiający dopuści watę bawełnianą, która jest wyrobem 
medycznym, posiadającą 8% stawkę podatku VAT? Parametry minimalne medycznej waty 
bawełnianej są identyczne lub wyższe, jak w przypadku waty bawełniano - wiskozowej. Pytanie 
wynika z faktu, iż Zamawiający prowadzi działalność leczniczą w myśl art. 17.1 pkt 2, Ustawy o 
Działalności Leczniczej, która do realizacji procedur medycznych nakłada obowiązek stosowania 
wyrobów medycznych, a co za tym idzie Zamawiający powinien oczekiwać zaoferowania wyrobu 
medycznego, odpowiadającego wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych i 
dyrektywy UE 93/42 EWG w sprawie wyrobów medycznych dopuszczonych do stosowania na terenie 
UE. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 
 
Pytanie nr 39 - Pakiet 1 poz. 13: Czy Zamawiający dopuści watę 100% bawełnianą 500 gram? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 
 
Pytanie nr 40 - Pakiet 1 poz.13: Czy Zamawiający dopuści watę bawełnianą, która jest wyrobem 
medycznym, posiadającą 8% stawkę podatku VAT? Parametry minimalne medycznej waty 
bawełnianej są identyczne lub wyższe, jak w przypadku waty bawełniano - wiskozowej. Pytanie 
wynika z faktu, iż Zamawiający prowadzi działalność leczniczą w myśl art. 17.1 pkt 2, Ustawy o 
Działalności Leczniczej, która do realizacji procedur medycznych nakłada obowiązek stosowania 
wyrobów medycznych, a co za tym idzie Zamawiający powinien oczekiwać zaoferowania wyrobu 
medycznego, odpowiadającego wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych i 
dyrektywy UE 93/42 EWG w sprawie wyrobów medycznych dopuszczonych do stosowania na terenie 
UE. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 

 
Pytanie nr 41 - Pakiet 1, poz. 15: Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie tamponów w 
opakowaniu 2 x a'500 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości opakowań? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 
 
Pytanie nr 42 - 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 43 - 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 44 - 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 45 - 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 46 - Pakiet 5 poz.1,2: Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających dwa 
elastyczne ściągacze taliowe, które umożliwiają bardzo dobre dopasowanie pieluchomajtki do ciała 
pacjenta? 
Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie nr 47 - Pakiet 7, poz. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety 
operacyjnej wyposażonej dodatkowo w tasiemkę, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 
 
 



Pytanie nr 48- Pakiet 7, poz. 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tupferów 
zawierających 6 sztuk pakowanych a’2x3szt., pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 
 
Pytanie nr 49 - Pakiet 7, poz. 7,8: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania setonów wykonanych z 
gazy bawełnianej, 4 warstwowej, 17-nitkowej, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? 
Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
Pytanie nr 50 - Pakiet 7, poz. 10: Czy Zamawiający dopuści opakowanie: torebka papierowo-
foliowa? Pozostałe parametry bez zmian. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 
 
Pytanie nr 51 - Pakiet 8 poz. 1-6 : Czy Zamawiający może potwierdzić, że oczekuje zaoferowania 
kompresów sterylizowanych parą wodną w nadciśnieniu? Metoda sterylizacji wyrobów chłonnych 
zalecana przez: Farmakopea Polska wydanie VII 2006, tom I. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 
 
Pytanie nr 52 - Pakiet 8 poz. 1-6: Czy Zamawiający mógłby potwierdzić, że wymaga aby 
jednostkowe opakowania posiadały wskaźnik wysterylizowania produktu? Taki wskaźnik jest bardzo 
ważny i daje użytkownikowi pewność, że produkty były poprawnie wysterylizowane i są jałowe. 
Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
Pytanie nr 53 - Pakiet 9 poz. 1-2: Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania gazy kopertowanej 
sterylizowanej parą wodną w nadciśnieniu? Metoda sterylizacji wyrobów chłonnych zalecana przez: 
Farmakopea Polska wydanie VII 2006, tom I. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 
 
Pytanie nr 54- Pytania do umowy: Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie kar umownych w § 9 
pkt.1 w 5% do 0,5%? 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy. 
 
 
Powyższe dopuszczenia i dokonane modyfikacje pozostają w mocy.  
 
 
Do wiadomości: 
1. Strona internetowa Zamawiającego. 
2. a/a. 
 

 
                                                                                     
Zatwierdził: 
Dyrektor SP ZOZ Myszków 
Adam Miśkiewicz  

 
 


