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Dot. postępowania na dostawę materiałów opatrunkowych.

                                       (Nr sprawy SPSSZ/ 9 /D/18)

Pakiet nr 1 – Paski do zamykania ran.
Pozycja 1. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania  hipoalergicznych 
przylepnych pasków do zamykania ran w rozmiarze 6 mm x 76 mm.
Pozycja 2. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania   hypoalergicznych 
przylepnych pasków do zamykania ran w rozmiarze 6 mm x 101 mm.
Pozycja 3. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania  hypoalergicznych 
przylepnych pasków do zamykania ran w rozmiarze  12 mm x 101 mm.
Odpowiedź : Poz. 1; 2; 3 – TAK

Pakiet nr 7 – materiały opatrunkowe, gazowe z nitką kontrastującą w promieniach 
RTG.
Pozycja 3. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania tupferów jałowych 
wielkości orzecha włoskiego z nitką RTG wykonanych z gazy 20 nitkowej o wymiarach 13 x 
13 cm pakowanych a ‘ 10 szt. 
Odpowiedź : NIE dopuszcza.
 Lub
Pozycja 3. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania tupferów jałowych 
wielkości śliwki z nitką RTG wykonanych z gazy 20 nitkowej o wymiarach 20 x 20 cm 
pakowanych a ‘ 10 szt. 
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza 20x20 cm wielkości śliwki.

Pakiet nr 7, 8.
 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania asortyment posiadający na opakowaniu 
jedną samoprzylepną etykietę do wklejenia do dokumentacji pacjenta oraz margines min. 1cm 
ułatwiający intuicyjne otwieranie opakowania zamiast piktogramu.
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Odpowiedź : NIE.

Pakiet nr 8.
 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet sterylizowanych tlenkiem 
etylenu poddanych procesowi prania wstępnego z tolerancją rozmiaru (+/- 10 %).
Odpowiedź : NIE.

Pakiet nr 10 – plastry 1
Pozycje 1 - 9. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepców o długości 
9,2 m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.
 Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza bez przeliczania.         
 
Pakiet nr 11 – plastry 2
Pozycja 1, 2. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepców 
chirurgicznych z włókniny zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia pokrytych 
hypoalergicznym klejem ze sztucznego kauczuku.
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 12 – plastry 3
Pozycja 1,2. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania plastrów włókninowych z 
opatrunkiem zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia pokrytych hypoalergicznym klejem 
z syntetycznego kauczuku.
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 19 – opaski gipsowe.
Pozycja 1. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski gipsowej o 
wymiarach 6cm x 2m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.         
Odpowiedź : TAK, zamawiający dopuszcza z przeliczeniem zamawianych ilości.

Pakiet 35
Czy zamawiający podając ilość „10” ma na myśli sztuki czy opakowania (opakowanie zbiorcze, 
szpitalne to 20 szt)
Odpowiedź : Sztuki.
Czy zamawiający podając ilość 10 ma na myśli łącznie opatrunki małe (rozmiar „S” oraz duże 
„L”)
Odpowiedź : TAK.

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 4 w pozycji 3 opaskę elastyczną posiadającą 2 za-
pinki,  co  umożliwi  udział  w przetargu  większej  liczbie  Wykonawców,  a  Zamawiającemu 
otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej? 
Odpowiedź : TAK.

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 23 w pozycji 1 opatrunek o wymiarach 5cm x 7cm, 
co umożliwi udział w przetragu większej liczbie Wykonawców, a Zamawijącemu otrzymanie 
atrakcyjnej oferty cenowej? 
Odpowiedź : TAK

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 23 w pozycji 2 opatrunek o wymiarach 8cm x 10cm, 
co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzyma-
nie atrakcyjnej oferty cenowej? 
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Odpowiedź : NIE.

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 31 w pozycji 1 i 2 gazę 13-nitkową, co umożliwi 
udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej 
oferty cenowej? 
Odpowiedź : Pozostają wymagania SIWZ.

Czy Zamawiający wymaga w Pakiecie nr 31 w pozycji 1 i 2 gazy sterylizowanej parą wodną?
Odpowiedź : Pozostają wymagania SIWZ.

Czy Zamawiający,  w zakresie pakietu nr 14, dopuści złożenie oferty ze sterylnymi foliami 
chirurgicznymi poliuretanowymi o wymiarach 40x27cm (pow. klejąca 27x24cm) dla poz. 1, 
68x40cm (pow. klejąca 60x34cm) dla poz. 2 oraz 80x68cm (pow. klejąca 80x53cm) dla poz. 
3? 
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ.

Czy Zamawiający w Pakiecie 26 w poz. 2 dopuści hemostatyki w rozmiarze 2,5 cm x 5,1 cm?
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ.

Czy  Zamawiający  w  Pakiecie  27  dopuści  neurokompresy  z  prasowanej  bawełny  w 
rozmiarach 1x1 cm, 4x1  cm; 1x7,5 cm; 1,2x1,2 cm; 1,2x7,5 cm; 2,5x5 cm; 2,5x7,5 cm?
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ.

Pakiet 1, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści paski do zamykania ran w rozmiarze 13x100mm?
Odpowiedź : TAK

Pakiet 8, pozycja 1-2
Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby opakowanie zawierało dwie 
samoprzylepne etykiety.
Odpowiedź : NIE

Pakiet 17, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’100sztuk, z 
przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź : TAK dopuszcza.

Pakiet 19, pozycja 1-4
Czy Zamawiający dopuści opaski o czasie wiązania 5-6minut?
Odpowiedź : NIE

Pakiet 20, pozycja 1
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi 
złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.
Odpowiedź : NIE

Pakiet 20, pozycja 2-4
Czy Zamawiający dopuści siatkowy rękaw opatrunkowy o długości 10m, z przeliczeniem 
zamawianej ilości?
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Odpowiedź : TAK

Pakiet 29
Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’100m, z przeliczeniem 
zamawianej ilości?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pakiet 32
Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 72x38mm z wkładem chłonnym 
19x18mm?
Odpowiedź : NIE

Pakiet 37
Czy Zamawiający dopuści wosk o składzie: 80% mieszanina wosków pszczelich i 20% 
palmitynianu izopropylowego?
Odpowiedź : Pozostają wymagania SIWZ. (mylnie podany został nr pakietu dotyczy to 
pakietu 36.)

                                                                               ……………………………………
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