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Numer sprawy 3/2017 

Wykonawcy – wszyscy 

 

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę nici oraz staplerów dla Powiatowego 

Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o. – 3/2017 

 

Prezes Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o. zgodnie z art. 38 ust. 

1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu. 

 

Nr 

pytania: 

Pytanie 

dotyczy: 
Treść pytania: Odpowiedź Zamawiającego: 

1 pakiet 8 
Czy Zamawiający dopuści opaskę elastyczną o wymiarach 

5m x 12cm? 
Zamawiający nie dopuszcza. 

2 pakiet20 

Poz. 50 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania 

opatrunku przezroczystego spełniającego wymagania SIWZ 

w rozmiarze 6 x 10 cm? 

Zamawiający dopuszcza. 

3 pakiet 20 

Poz. 51 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania 

opatrunku przezroczystego spełniającego wymagania SIWZ 

w rozmiarze 10 x 14 cm lub  15 x 26 cm? 

Zamawiający nie dopuszcza 

opatrunku 10 x 14 cm, dopuszcza 

opatrunek 15 x 26 cm. 

4 pakiet 20 

Poz. 52 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania 

opatrunku przezroczystego spełniającego wymagania SIWZ 

w rozmiarze 26 x 30 cm? 

Zamawiający dopuszcza. 

5 pakiet 26 

Poz. 64 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania 

plastrów spełniających wymagania SIWZ pakowane 1 op. = 

3 paski z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? 

Zamawiający dopuszcza. 

6 pakiet 5 

Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość 

zaoferowania produktów dopuszczonych do obrotu na 

podstawie Ustawy o kosmetykach? 

Zamawiający dopuszcza. 

7 pakiet 1 

Czy Zamawiający, w zakresie pakietu nr 1, dopuści złożenie 

oferty z foliami operacyjnymi o wymiarach powierzchni 

klejącej nieznacznie odbiegających od wymaganych w SIWZ 

tj. 16x24cm dla poz. 1, 24x27cm dla poz. 2, 40x34cm dla 

poz. 3 oraz 53x80cm dla poz.4 , spełniającymi pozostałe 

wymagania z SIWZ?  

Zamawiający nie dopuszcza dla 

poz.1-tj. 16x24cm, natomiast 

dopuszcza dla pozostałych 

pozycji. 

8 pakiet 32 

Czy Zamawiający w Zadaniu 32 w pozycji 87, dopuści 

niewchłanialne, makroporowate, polipropylenowe lekkie 

siatki z włókna monofilamentowego z wplecioną niebieską 

nicią. Stosowane w operacyjnym leczeniu zaburzeń w 

obrębie powłok jamy brzusznej i pachwin. 

Gramatura implantu 48 g/m2 (+/- 10%); całkowita grubość 

implantu 0,56 mm  (+/- 10%);   porowatość 91% (+/- 5%); 

wielkość porów 2,76 mm; bezbarwna i niebieska nić o 

grubości 120 µm. w rozmiarze 8 x 15cm 

Zamawiający dopuszcza. 



9 pakiet 32 

Czy Zamawiający w Zadaniu 32 w pozycjach 88,89,90 oraz 

91, dopuści niewchłanialne, makroporowate, 

polipropylenowe lekkie siatki z włókna 

monofilamentowego z wplecioną niebieską nicią. 

Stosowane w operacyjnym leczeniu zaburzeń w obrębie 

powłok jamy brzusznej i pachwin. 

Gramatura implantu 48 g/m2 (+/- 10%); całkowita grubość 

implantu 0,56 mm  (+/- 10%);   porowatość 91% (+/- 5%); 

wielkość porów 2,76 mm; bezbarwna i niebieska nić o 

grubości 120 µm. rozmiary bez zmian. 

Zamawiający dopuszcza. 

10 
pakiet 28 

poz 70 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie plastra 

przezroczystego w rozmiarze 9 x 11 cm 
Zamawiający dopuszcza. 

11 
pakiet 28 

poz 71 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie plastra pod kaniule 

na włókninie w rozmiarze 6 x 8 cm 

Zamawiający wymaga plastra pod 

kaniule na włókninie w rozmiarze 

6 x 8 cm z dodatkową podkładka 

pod skrzydełka. Patrz zmiana 

SIWZ. 

12 
pakiet 28 

poz 71 

Prosimy Zamawiającego wymaga plastra do kaniuli na 

włókninie z dodatkową podkładka pod skrzydełka. 

Zamawiający wymaga plastra pod 

kaniule na włókninie w rozmiarze 

6 x 8 cm z dodatkową podkładka 

pod skrzydełka. Patrz zmiana 

SIWZ. 

13 
pakiet 28 

poz 72-75 

Prosimy Zamawiającego wymaga opatrunku na rany 

pooperacyjne poliuretanowego. 
Zamawiający nie wymaga. 

14 
pakiet 28 

poz 72 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycji 

opatrunku w rozmiarze 10 x 10 cm 
Zamawiający nie dopuszcza 

15 
pakiet 28 

poz 72 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycji 

opatrunku w rozmiarze 5 x 7,5 cm 
Zamawiający nie dopuszcza 

16 
pakiet 28 

poz 73 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycji 

opatrunku w rozmiarze 10 x 15 cm 
Zamawiający nie dopuszcza 

17 
pakiet 28 

poz 73 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycji 

opatrunku w rozmiarze 10 x 30 cm 
Zamawiający nie dopuszcza 

18 
pakiet 28 

poz 71 

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do 

osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli to na złożenie 

korzystnej oferty jakościowej i cenowej na wydzielony 

asortyment. 

Zamawiający wydziela 

asortyment 71 do pakietu 34. 

19 
pakiet 7 

poz 21-22 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie 

opasek gipsowych o czasie wiązania 4-6 minut. Pozostałe 

wymogi zgodnie z SIWZ. 

Zamawiający dopuszcza. 

20 
pakiet 28 

poz 71 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie 

plastrów w rozmiarze 6x8cm. Pozostałe wymogi zgodnie z 

SIWZ. 

Zamawiający wymaga plastra pod 

kaniule na włókninie w rozmiarze 

6 x 8 cm z dodatkową podkładka 

pod skrzydełka. Patrz zmiana 

SIWZ. 

21 pakiet 28 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 28 

pozycji 73-75? Zgoda na wydzielenie pozwoli na udział w 

nowo utworzonym pakiecie większej ilości oferentów, a co 

za tym idzie na uzyskanie przez Zamawiającego 

konkurencyjnych cenowo ofert. 

Zamawiający wydziela 

asortyment 73-75 do pakietu 35. 

Ponadto do pakietu 35 

Zamawiający wydziela 

asortyment 72. Patrz zmiana 

SIWZ. 

22 
pakiet 2 

poz 5 

Czy Zamawiający dopuści gazę sterylizowaną tlenkiem 

etylenu? 

Czy Zamawiający wymaga  gazę 13 nitkową? 

Zamawiający dopuszcza. 

23 
pakiet 2 

poz 6 

Czy Zamawiający wymaga gazę w roli 13 nitkową? 

Czy Zamawiający wymaga gazę w składce? 
Zamawiający dopuszcza. 



24 pakiet 4 

Czy Zamawiający dopuści w poz. 1-3 kompresy pakowane 

a’3szt. Z odpowiednim przeliczeniem ilości? 

Czy Zamawiający dopuści w poz. 12-14 kompresy 

sterylizowane tlenkiem etylenu? 

Zamawiający nie dopuszcza, aby 

kompresy były pakowane a'3 szt. 

Zamawiający dopuszcza 

możliwość sterylizacji tlenkiem 

etylenu. 

25 pakiet 4 

Czy Zamawiający wydzieli  poz. 12-14 do osobnego pakietu? 

Pozwoli to na złożenie większej ilości konkurencyjnych 

ofert. 

Zamawiający wydziela 

asortyment 12-14 do pakietu 33. 

Ponadto zmieniono ilość 

zamawianego asortymentu 12-

14, dodano dodatkowo 

asortyment do zamówienia-nowe 

pozycje: 95-97. Patrz zmiana 

SIWZ. 

26 
pakiet 9 

poz 92-94 

Czy Zamawiający oczekuje wyceny za 1 mb siatki 

opatrunkowej w stanie swobodnym czy w stanie 

rozciągniętym? 

Zamawiający oczekuje wyceny w 

stanie swobodnym. 

27 
pakiet 18 

poz 44 

Prosimy o dopuszczenie opatrunku rozmiarze 15x15cm lub 

20x30cm spełniającego pozostałe zapisy, opisany 

opatrunek nie występuje w rozmiarze 10x20cm 

Zamawiający nie dopuszcza 

28 
pakiet 20 

poz 51 

Prosimy o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 15x20cm 

spełniającego pozostałe zapisy 
Zamawiający dopuszcza. 

29 
pakiet 20 

poz 52 

Prosimy o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 20x30cm  

spełniającego pozostałe zapisy 
Zamawiający dopuszcza. 

30 
pakiet 22 

poz 56 

Prosimy o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 10x20cm 

spełniającego pozostałe zapisy 
Zamawiający dopuszcza. 

31 
pakiet 28 

poz 72 

Prosimy o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 6x7cm lub 

6x8cm,spełniającego pozostałe zapisy 
Zamawiający nie dopuszcza 

32 pakiet 27 

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia 

(pakiet nr 27): 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. 

Zamawiający nie wymaga, 

dopuszcza. 

33 
pakiet 27 

poz 65, 69 

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia 

(pakiet nr 27; pozycje: 65,69): pieluchomajtki dla dorosłych 

posiadające wskaźnik chłonności w postaci numeru 

seryjnego / daty produkcji / numeru partii, który zanika 

wraz z napełnianiem pieluchomajtki moczem, co utrudnia 

identyfikację produktu i uniemożliwia złożenie reklamacji? 

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 (obniżony poziom chłonności, brak ściągacza 

taliowego, brak wyraźnego wskaźnika 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 szpitalnych. 

Brak odpowiedniego poziomu chłonności oraz 

podstawowych systemów zabezpieczeń uniemożliwia 

skuteczne zabezpieczenie chorego. Nie dopuszczenie 

powyższego rozwiązania jest zgodne z prawem PZP. Co 

najmniej czterech producentów (SCA, TZMO, Lille, ABENA) 

na rynku polskim oferuje pieluchomajtki posiadające 

pełnowartościowy wskaźnik chłonności (w postaci co 

Zamawiający dopuszcza. Patrz 

zmiana SIWZ. 



najmniej jednego paska, zmieniającego barwę pod 

wpływem moczu), a nie jego imitację (rozmywający się 

napis w postaci daty i serii produkcji). Jednocześnie 

gwarantuje to Państwu dostarczenie przez ewentualnego 

wykonawcę produktów o wysokiej jakości i zapewnienie 

choremu odpowiedniego standardu opieki. 

34 
pakiet 27 

poz 65, 69 

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia 

(pakiet nr 27; pozycje: 65,69): 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? Ustalenie powyższego 

wymogu jest zgodne z prawem PZP. Co najmniej czterech 

producentów (SCA, TZMO, Lille, ABENA) na rynku polskim 

oferuje pieluchomajtki posiadające pełnowartościowy 

wskaźnik chłonności (w postaci co najmniej jednego paska, 

zmieniającego barwę pod wpływem moczu), a nie jego 

imitację (rozmywający się napis w postaci daty i serii 

produkcji). Jednocześnie gwarantuje to Państwu 

dostarczenie przez ewentualnego wykonawcę produktów o 

wysokiej jakości i zapewnienie choremu odpowiedniego 

standardu opieki. 

Zamawiający nie wymaga, 

dopuszcza. Patrz zmiana SIWZ. 

35 
pakiet 27 

poz 65, 69 

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia 

(pakiet nr 27; pozycje: 65,69): pieluchomajtki dla dorosłych 

wyposażone w barierki wewnętrzne skierowane do 

wewnątrz produktu? Barierki boczne wraz z falbankami 

bocznymi są głównym elementem idealnego dopasowania 

produktu do ciała pacjenta. Powinny znajdować się w 

pachwinach, aby w jak największym stopniu uszczelnić 

miejsce krocza przed wyciekami. Falbanki wewnętrze 

skierowane do wewnątrz tworzą natomiast dodatkowe 

zabezpieczenie przy obfitych mikcjach pacjenta, 

dochodzących nawet do 300 ml przy jednorazowym 

oddaniu moczu. Podczas napełniania pieluchomajtki 

moczem, falbanki boczne skierowane do wewnątrz unoszą 

się, tworząc rynne, która kieruje mocz do centralnej części 

wkładu chłonnego, gdzie ulega szybszej absorpcji. Taki 

system mocowania falbanek jest stosowany przez 

większość producentów, gdyż zapewnia lepszą ochronę 

przed wyciekaniem w porównaniu z falbankami 

skierowanymi na zewnątrz produktu. 

Zamawiający nie wymaga, 

dopuszcza. Patrz zmiana SIWZ. 



36 
pakiet 27 

poz 65, 69 

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia 

(pakiet nr 27; pozycje: 65,69): pieluchomajtek dla dorosłych 

posiadających co najmniej 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.  

Zamawiający wymaga. Patrz 

zmiana SIWZ. 

37 
pakiet 27 

poz 65 

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia 

(pakiet nr 27; pozycja 65): pieluchomajtki o maksymalnym 

obwodzie produktu co najmniej 140cm? 

Zamawiający nie wymaga, 

dopuszcza. Patrz zmiana SIWZ. 

38 
pakiet 27 

poz 69 

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia 

(pakiet nr 27; pozycja 69): pieluchomajtki o maksymalnym 

obwodzie produktu co najmniej 160cm? 

Zamawiający nie wymaga, 

dopuszcza. Patrz zmiana SIWZ. 

39 
pakiet 27 

poz 65, 69 

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia 

(pakiet nr 27; pozycje: 65,69): pieluchomajtek dla dorosłych 

o chłonności co najmniej 2750g? 

Zamawiający nie wymaga, 

dopuszcza. Patrz zmiana SIWZ. 

40 

pakiet 27 

poz 66, 

67, 68 

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia 

(pakiet nr 27; pozycje: 66,67,68): możliwość przedstawienia 

dokumentów potwierdzających jakość produktów dla dzieci 

– wystawionych przez producenta - które są równoznaczne 

z dokumentami typu: PZH, IMiD? 

Zamawiający dopuszcza. 

41 
pakiet 27 

poz 66 

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia 

(pakiet nr 27; pozycja 66): pieluchomajtki dla dzieci w 

rozmiarze 7-14kg? 

Zamawiający nie dopuszcza 

42 
pakiet 27 

poz 66 

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia 

(pakiet nr 27; pozycja 66): pieluchomajtki dla dzieci w 

rozmiarze 10-16kg? 

Zamawiający dopuszcza. 

43 pakiet 6 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ligniny w 

op. a’5 kg z przeliczeniem oferowanych ilości? 
Zamawiający wyraża zgodę. 

44 
pakiet 7 

poz 21, 22 

Czy Zamawiający wymaga opasek gipsowych nawiniętych 

na plastikowy tubus, który pozwala na równomierne 

namakanie opaski i nie ulega odkształceniu przy 

odciskaniu? 

Zamawiający wymaga. Patrz 

zmiana SIWZ. 

45 
pakiet 27 

poz 65, 69 

Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających 

osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na 

zewnątrz, co zmniejsza możliwość wycieków? 

Zamawiający wymaga. Patrz 

zmiana SIWZ. 

46 
pakiet 27 

poz 65, 69 

Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających 

podwójne elastyczne ściągacze taliowe, które pozwalają na 

optymalne dopasowanie pieluchomajtek do ciała pacjenta? 

Zamawiający nie wymaga, 

dopuszcza. Patrz zmiana SIWZ. 

47 
pakiet 27 

poz 65, 69 

Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających 

podwójne elastyczne przylepcorzepy z możliwością 

wielokrotnego mocowania w dowolnym miejscu produktu, 

co pozwala na optymalne dopasowanie pieluchomajtek do 

ciała pacjenta? 

Zamawiający wymaga. Patrz 

zmiana SIWZ. 



48 
pakiet 27 

poz 65, 69 

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pieluchomajtek, 

których zewnętrzna warstwa na całej powierzchni (100% 

powierzchni produktu) jest zbudowana z 

paroprzepuszczalnego laminatu, tworząc tzw. 

"oddychającą" warstwę zewnętrzną? specjalna struktura 

warstwy zewnętrznej sprawia, że przepuszcza ona 

powietrze, ale nie przepuszcza cieczy, właściwość ta 

minimalizuje możliwość powstawania odparzeń i 

podrażnień, zmniejsza również ryzyko powstania odleżyn; 

dodatkowo tekstylno podobne włókninowe pokrycie daje 

przyjemne odczucie w trakcie noszenia produktu? 

Zamawiający nie wymaga, 

dopuszcza. Patrz zmiana SIWZ. 

49 umowa 

Czy terminy podane w umowie odnoszą się do dni 

roboczych i czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy 

będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem 

dni ustawowo wolnych od pracy? 

Jeżeli w umowie nie określo dni 

jako robocze, należy rozumieć, że 

są to dni kalendarzowe. 

Zamawiający wyjaśnia, że dniami 

roboczymi są poniedziałek-piątek 

za wyjątkiem dni ustawowo 

wolnych od pracy.  

50 umowa 
Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie 

przez Zamawiającego na pewno zamówiony? 

Zamawiający szacuje, że dokona 

zamówienia asortymentu w ilości 

100 procent w okresie trwania 

umowy, jednak zastrzega sobie 

prawo określone w paragrafie 3 

umowy. 

51 umowa 

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen 

brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, 

przy zachowaniu dotychczasowych cen netto? 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

52 umowa 

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen 

w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu 

NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia 

zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych 

wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych 

przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy 

przekroczy 3%? 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

53 umowa 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu umowy 

par. 12 pkt 2 i dopisanie słów: „po uprzednim wezwaniu 

Wykonawcy”?  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

54 umowa 

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w 

dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie 

wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie 

gorszych parametrach i w takiej samej cenie? 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

55 

pakiet 32 

poz 

87,88,91 

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce 

o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu 

siatkę wykonaną z polipropylenu monofilamentowego, 

grubość siatki 0,56 mm, wielkość oczek 1,2 – 1,4 mm, 

gramatura 70 g/m2? 

Zamawiający dopuszcza. Patrz 

zmiana SIWZ. 

56 
pakiet 32 

poz 89,90 

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce 

o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu 

siatkę wykonaną z polipropylenu monofilamentowego, 

grubość siatki 0,36 mm, wielkość oczek 1,5 – 1,7 mm, 

gramatura 55 g/m
2
 ? 

Zamawiający dopuszcza. Patrz 

zmiana SIWZ. 

57 
pakiet 32 

poz 87 
Czy Zamawiający dopuści siatki o rozmiarze 8 x 15 cm? 

Zamawiający dopuszcza. Patrz 

zmiana SIWZ. 

58 
pakiet 32 

poz 87-91 

Czy Zamawiający w w/w pozycjach pod pojęciem „z kodem 

paskowym min. 2 szt.” ma na myśli kod kreskowy czy 

metryczki samoprzylepne  z wszystkimi informacjami ( 

nazwa, producent, kod, seria i data ważności)? 

Zamawiający ma na myśli 

metryczki samoprzylepne  z 

wszystkimi informacjami ( nazwa, 

producent, kod, seria i data 

ważności). Patrz zmiana SIWZ. 



59 
pakiet 1 

poz 2 

Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną o powierzchni 

całkowitej 28x30cm o powierzchni klejącej 22x30cm? 
Zamawiający dopuszcza. 

60 
pakiet 1 

poz 2 

Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną o powierzchni 

całkowitej 30x40cm o powierzchni klejącej 30x36cm? 
Zamawiający dopuszcza. 

61 
pakiet 7 

poz 21,22 

Czy Zamawiający dopuści opaskę gipsową o czasie wiązania 

5-6minut? 
Zamawiający dopuszcza. 

62 
pakiet 20 

poz 51 

Czy Zamawiający dopuści opatrunek z folii poliuretanowej 

w rozmiarze 10x15cm? 
Zamawiający dopuszcza. 

63 
pakiet 20 

poz 51 

Czy Zamawiający dopuści opatrunek z folii poliuretanowej z 

wkładem chłonnym w części środkowej opatrunku? 
Zamawiający nie dopuszcza 

64 
pakiet 20 

poz 52 

Czy Zamawiający dopuści opatrunek z folii poliuretanowej 

w rozmiarze 10x25cm z wkładem chłonnym w części 

środkowej opatrunku? 

Zamawiający nie dopuszcza 

65 
pakiet 26 

poz 64 

Czy Zamawiający dopuści paski do zamykania ran 6mm x 

75mm pakowane a’3 paski zamiast a’6pasków z 

przeliczeniem podanych ilości? 

Zamawiający dopuszcza. 

66 
pakiet 28 

poz 71 

Czy Zamawiający dopuści włókninowy opatrunek do 

mocowania kaniul w rozmiarze 7,6cm x 5,1cm? 
Zamawiający nie dopuszcza 

67 
pakiet 31 

poz 86 

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 86 do 

osobnego zadania? Państwa zgoda zwiększy 

konkurencyjność postępowania umożliwiając złożenie ofert 

większej liczbie wykonawców. 

Zamawiający wydzieli asortyment 

86 do pakietu 36. Patrz zmiana 

SIWZ. 

 

 


