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Wg rozdzielnika 
  

Dotyczy zapytania ofertowego na dostawę materiałów opatrunkowych do Szpitala Zachodniego 
w Grodzisku Mazowieckim  (Nr procedury  518/4-8/19). 
 

 
1. Pakiet 1 poz. 1, 2, 3: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresów bawełnianych 

sterylizowanych inną niż para wodna metodą zwalidowanej sterylizacji przemysłowej  
tj. tlenkiem etylenu? Zgodnie z normą dotyczącą sterylizacji wyrobów medycznych  
EN 556-1 bezspornie wynika, że nie istnieją podstawy do faworyzowania konkretnej 
metody sterylizacji wyrobów medycznych. Ustawodawca dopuścił wszystkie dostępne 
metody sterylizacji jako równoważne w procesie wytworzenia wyrobu medycznego 
określonego jako „sterylny” pod warunkiem, że jest to proces w pełni zwalidowany. 

           Czy wobec: 
- braku przeciwwskazań medycznych do stosowania innej metody sterylizacji aniżeli parowa, 
- braku incydentów medycznych związanych ze sterylizacją tlenkiem etylenu 
- możliwości zwiększenia konkurencyjności postępowania poprzez umożliwienie złożenia 

ofert większej liczbie wykonawców. 
            Zamawiający nadal podtrzymuje warunek w postaci sterylizacji parą wodną, który 

narusza zasadę uczciwej konkurencji.  
Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
2. Dotyczy Pakietu nr 2. Poz. 1  
Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania opatrunków w opakowaniu a’50 z odpowiednim 
przeliczeniem zamawianej ilości na 80 opakowań a’50 sztuk tj. 4 000 szt. 
Odpowiedź  : Tak, zamawiający dopuszcza. 
 
3. Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 2 
Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania opatrunków w opakowaniu a’50 z odpowiednim 
przeliczeniem zamawianej ilości na 6 opakowań a’50 sztuk tj. 300 szt. 
Odpowiedź  : Tak, zamawiający dopuszcza. 
 
4. Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 3 
Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania opatrunków w opakowaniu a’100 z odpowiednim 
przeliczeniem zamawianej ilości na 3 opakowań a’100 sztuk tj. 300 szt. 
Odpowiedź  : Tak, zamawiający dopuszcza. 
 
 



 

 

5. Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 4 
Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania opatrunków w opakowaniu a’100 z odpowiednim 
przeliczeniem zamawianej ilości na 7 opakowań a’100 sztuk tj. 700 szt. 
Odpowiedź  : Tak, zamawiający dopuszcza. 
 
6. Dotyczy Pakietu nr 2 Poz. 5  
Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 10 x 12 cm? 
Odpowiedź : Nie. 
 
7. Dotyczy Pakietu nr 2. Poz. 5  
Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania opatrunków w opakowaniu a’25 z odpowiednim 
przeliczeniem zamawianej ilości na 8 opakowań a’25 sztuk tj. 200 szt. 
Odpowiedź  : Tak, zamawiający dopuszcza. 
 
8. Pytanie do Umowy 
Zwracamy się z zapytaniem, czy jest możliwość dopisania do umowy adresu mailowego 
przedstawiciela/osoby odpowiedzialnej za realizację umowy po stronie Zamawiającego? 
Odpowiedź : Tak, Zamawiający wyraża zgodę . 
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