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Puszczykowo, dnia 28 października 2016 r.  
 
Szp.12/23/2/16 
 
 

 
 

Informacja dla uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

 
Dostawa materiałów opatrunkowych 

 
 
Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. – zwany dalej Zamawiającym, działając na podstawie  
art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) 
– zwanej dalej Ustawą, udziela odpowiedzi na zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia – zwanej dalej SIWZ, skierowane do Zamawiającego w dniach 24-27 października 2016 r. 
 
 
Dotyczy Część 1, poz. 1-3, cześć 2, poz. 1-15, cześć 6, poz. 1-9 
Pytanie 1 
W związku z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 5 listopada 2010r w sprawie klasyfikacji 
wyrobów medycznych do różnego przeznaczenia (Dz.U. 2010 Nr 215 poz.1416) ,zwracamy się z pytaniem ,czy 
kompresy będą stosowane na bloku operacyjnym w zabiegach chirurgicznych jako wyrób inwazyjny? Czy w związku 
z tym Zamawiający wymaga, aby przedmiot  zamówienia w tych pozycjach stanowiły wyroby medyczne klasy II a 
reguła 7, tj. chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne przeznaczone do krótkotrwałego użytku? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia określił w SIWZ. 
 
Dotyczy Część 2, poz. 1-15, cześć 6, poz. 1-9, cześć 19, poz. 1-2 
Pytanie 2 
Czy produkty w wyżej wymienionych pozycjach muszą być wysterylizowane w parze wodnej w nadciśnieniu, jako 
najlepszej zalecanej metodzie sterylizacji? 
Wymóg taki powinien być wprowadzony ze względu na fakt, że nie zaleca się sterylizacji w tlenku etylenu 
materiałów porowatych, a zwłaszcza chłonnych (np.: bawełna, tkaniny, gaza) ponieważ istnieje ryzyko pozostania 
resztek tlenku etylenu w takim materiale nawet po procesie degazacji. Użycie materiału z zalegającymi resztkami 
tlenku etylenu powoduje powstawanie miejscowych martwic, ponieważ zabójcze działanie tlenku etylenu polega 
na alkilacji białek. 
Czy na potwierdzenie tego wymogu, Zamawiający będzie żądał załączenia do oferty raportu walidacji procesu 
sterylizacji? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia określił w SIWZ. 
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Dotyczy części 2 
Pytanie 3 
Czy Zamawiający dopuści w Części nr 2 kompresy o brzegach pojedynczo składanych do wewnątrz, bez luźnych 
nitek, co umożliwi w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie korzystnej oferty 
cenowej? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza w części 2 kompresów o wyżej określonych parametrach. 
 
Pytanie 4 
Czy Zamawiający dopuści w Części 2 w pozycji 11, 12, 13, 14 i 15 kompresy 12-warstwowe, co umożliwi udział  
w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie korzystnej oferty cenowej? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza w części 2 w pozycji 11, 12, 13, 14 i 15 kompresów 12-warstwowych. 
 
Pytanie 5 
Czy Zamawiający dopuści w Części nr 2 w pozycji 11 i 13, kompresy w opakowaniu a’3 szt. z odpowiednim 
przeliczeniem zamawianej ilości, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu 
otrzymanie korzystnej oferty cenowej? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza w Części nr 2 w pozycji 11 i 13, kompresów w opakowaniu a’3 szt. 
 
Pytanie 6 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Części nr 2 poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, co umożliwi udział  
w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie korzystnej oferty cenowej? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Części nr 2 poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 
 
Pytanie 7 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie pozycji 1-10 z części nr 2 i utworzenie z nich osobnej części, 
co pozwoli większej ilości wykonawców na złożenie ofert, zwiększając tym samym konkurencyjność postępowania. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Części nr 2 poz. 1-10. 
 
Pytanie 8 
Czy Zamawiający w Części 2 poz. 13-15 wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresu gazowego pakowanego a’10 szt. z 
odpowiednim przeliczeniem ilości, pozostałe parametry bez zmian?  
Odpowiedź: 
Zamawiający w Części 2 poz. 13-15 nie wyraża zgody na zaoferowanie kompresu gazowego pakowanego a’10 szt. 
 
Dotyczy części 4 
Pytanie 9 
Czy Zamawiający dopuści kompresy wysokiej jakości, zapewniające doskonałą chłonność ze sprasowanej 100% 
bawełny z nitką radiacyjną zamiast kompresów 4 warstwowych? 
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Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza neurokompresów o wyżej określonych parametrach. 
 
Pytanie 10 
Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści kompresy w rozmiarze 1,2 cm x 1,2 cm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza kompresów w rozmiarze 1,2 cm x 1,2 cm. 
 
Pytanie 11 
Czy w pozycji nr 2 Zamawiający dopuści neurokompresy w rozmiarze 12x12mm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza neurokompresów w rozmiarze 12x12mm. 
 
Pytanie 12 
Czy Zamawiający w poz. 4 dopuści kompresy w rozmiarze 12 mm x 75 mm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza neurokompresów w rozmiarze 12 mm x 75 mm. 
 
Pytanie 13 
Czy w pozycji nr 4 Zamawiający dopuści neurokompresy w rozmiarze 20x70mm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza neurokompresów w rozmiarze 20x70mm. 
 
Pytanie 14 
Czy Zamawiający w poz. 5 dopuści kompresy w rozmiarze 10 mm x 40 mm lub 10 mm x 75 mm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wprowadza zmianę do treści SIWZ odnośnie części 4 poz. 5 rubryka Wielkość w poniższym zakresie: 
Sformułowanie: „10mm x 50mm”, 
zastępuje się zapisem: „10mm x 50-75mm”. 
 
Pytanie 15 
Czy w pozycji nr 5 Zamawiający dopuści neurokompresy w rozmiarze 10x40mm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza neurokompresów w rozmiarze 10x40mm. 
 
Pytanie 16 
Czy Zamawiający w poz. 6 dopuści kompresy w rozmiarze 2,5 cm x 7,5 cm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza neurokompresów w rozmiarze 10x40mm. 
 
Pytanie 17 
Czy w pozycji nr 6 Zamawiający dopuści neurokompresy w rozmiarze 25x75mm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza neurokompresów w rozmiarze 25x75mm. 
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Dotyczy część 5 
Pytanie 18 
Czy w poz. 1 Zamawiający dopuści kompresy oczne złożone z 4 warstw waty bawełnianej zawiniętej w gazę 17 –
nitkową o rozmiarze 5 x 6 cm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza kompresów ocznych o wyżej określonych parametrach. 
 
Pytanie19 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kompresu ocznego jałowego w rozmiarze 65 x 95 mm. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza kompresów ocznych w rozmiarze 65 x 95 mm. 
 
Pytanie 20 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kompresu ocznego jałowego w rozmiarze 72 x 55 mm. 
Pytanie 21 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na kompres oczny w rozmiarze 5,5cm x 7,5cm? 
Odpowiedź na pytania 20 i 21: 
Zamawiający wprowadza zmianę do treści SIWZ odnośnie części 5 rubryka Wielkość w poniższym zakresie: 
Sformułowanie: „54-56mm x 70mm”, 
zastępuje się zapisem: „54-56mm x 70-75mm”. 
 
Pytanie 22 
Czy Zamawiający wymaga kompresu ocznego jałowego sterylizowanego radiacyjnie. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia określił w SIWZ. 
 
Dotyczy część 7 
Pytanie 23 
Czy w poz. 1-3 Zamawiający w celu potwierdzenia surowca użytego do produkcji opasek, będzie żądał załączenia do 
oferty Karty Danych Technicznych? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia określił w SIWZ. 
 
Dotyczy części 8 
Pytanie 23a 
Pozycja nr 3 - Czy Zamawiający wymaga opaski elastycznej z 2 zapinkami? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga opaski elastycznej z dwoma zapinkami – zgodnie z zapisem SIWZ. 
 
Dotyczy część 9 
Pytanie 24 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Części 9 poz. 1-3 opasek gipsowych o czasie wiązania 4-5 min., 
pakowanych po 1 szt. (a’1) z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości.  
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Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Części 9 poz. 1-3 opasek gipsowych o czasie wiązania 4-5 min., 
pakowanych po 1 szt. (a’1) z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości. 
 
Pytanie 25 
Czy w poz. 4-5 Zamawiający dopuści podkłady podgipsowe w opakowaniu zawierającym 12 sztuk z jednoczesnym 
przeliczeniem zamawianych ilości?  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza podkłady podgipsowe w opakowaniu zawierającym 12 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem 
zamawianych ilości. 
 
Dotyczy część 10 
Pytanie 26 
Czy w poz. 1 Zamawiający dopuści opatrunek foliowy posiadający wzmocnione włóknina skrzydła? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza w poz. 1 opatrunek foliowy posiadający wzmocnione włókniną skrzydła. 
 
Pytanie 27 
Czy Zamawiający w Część 10 poz. 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku w rozmiarze 7cm x 6cm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza w poz. 1 opatrunku foliowego w rozmiarze 7cm x 6cm. 
 
Pytanie 28 
Czy w poz. 2 Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 5 x 7,2 cm ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza w poz. 2 opatrunku foliowego w rozmiarze 5 x 7,2 cm ? 
 
Dotyczy części 12 
Pytanie 28a 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunków hydrożelowych przeznaczonych do wszystkich 
oparzeń termicznych bez względu na ich stopień? Opatrunki, mają formę materiału bazowego z naniesionym 
półpłynnym żelem, który oparty jest na bazie wodnej przez co z łatwością rozpuszcza się w wodzie i ulega 
całkowitej biodegradacji. Jest on całkowicie nieszkodliwy dla błon śluzowych i ma działanie bakteriostatyczne. 
Opatrunki są łatwe w transporcie, przechowywaniu i użyciu. Można je składować w temperaturze -5/+35ºC? 
Pozycja nr 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego opatrunku hydrożelowego 
ratunkowego na twarz o rozmiarze 30 cm x 40 cm, który jest standardowym opatrunkiem przeznaczonym do 
oparzeń twarzy, ze względu na swój rozmiar pokrywa delikatną skórę uszu, które są najbardziej narażone na 
oparzenia oraz szyję chroniąc tętnice? 
Pozycja nr 2 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego opatrunku hydrożelowego 
ratunkowego o rozmiarze 5x15cm? 
Pozycja nr 3 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego opatrunku hydrożelowego 
ratunkowego o rozmiarze 10x40cm? 
Pozycja nr 4 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego opatrunku hydrożelowego 
ratunkowego o rozmiarze 10x10cm? 
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Pozycja nr 5 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego opatrunku hydrożelowego 
ratunkowego o rozmiarze 20x45cm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza ww. asortymentu i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Dotyczy części 13 
Pytanie 29 
Czy Zamawiający w poz. 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku w rozmiarze 10 x 30 cm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający w poz. 1 nie wyraża zgody na zaoferowanie opatrunku w rozmiarze 10 x 30 cm. 
 
Pytanie 29a 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 1 opatrunku parafinowego w rozmiarze 10cmx30cm lub 10x20 cm, 
spełniającego pozostałe wymogi SIWZ. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza w poz. 1 opatrunku o ww. rozmiarach. 
 
Dotyczy części 14 
Pytanie 30 
Czy Zamawiający, w zakresie części nr 14 poz. 4, dopuści złożenie oferty z przylepcami pakowanymi po 2 szt.  
w opakowaniu, spełniającymi pozostałe wymagani z SIWZ?  
Odpowiedź: 
Zamawiający, w zakresie części nr 14 poz. 4, dopuszcza złożenie oferty z przylepcami pakowanymi po 2 szt.  
w opakowaniu, spełniającymi pozostałe wymagani z SIWZ 
 
Pytanie 31 
Czy w poz. 1-5 Zamawiający dopuści przylepiec nie posiadający podziałki metrycznej na papierze? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza przylepca nie posiadającego podziałki metrycznej na papierze. 
 
Dotyczy części 15 
Pytanie 32 
Czy Zamawiający, w zakresie części nr 15 dopuści złożenie oferty z jałowymi opatrunkami chirurgicznymi 
wyposażonymi we wkład zabezpieczony siateczką polietylenową o wymiarach nieznacznie odbiegających od 
wymaganych w SIWZ tj. 20x9cm dla poz. 2, 25x9cm dla poz. 3 oraz 10x9cm dla poz. 5, spełniającymi pozostałe 
wymagania SIWZ?  
Pytanie 33 
Czy Zamawiający w poz. 1-5 dopuści opatrunki z siateczką wykonaną z folii polietylenowej? Pozostałe wymagania 
zgodnie z SIWZ.  
Pytanie 34 
Czy Zamawiający w części 15 wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku zabezpieczonego przed przywieraniem do 
rany dzięki wyposażeniu w siateczkę z polietylenu, pozostałe parametry bez zmian? 
Odpowiedź na pytania 32, 33 i 34: 
Zamawiający w części 15 dopuszcza opatrunki z siateczką wykonaną z folii polietylenowej. 
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Ponadto Zamawiający wprowadza zmianę do treści SIWZ odnośnie części 15 poz. 4 rubryka Wielkość w poniższym 
zakresie: 
Poz. 2 
Sformułowanie: „15cm x 10m” 
zastępuje się zapisem: „15-20cm x 9-10m” 
Poz. 3 
Sformułowanie: „20cm x 10m” 
zastępuje się zapisem: „20-25cm x 9-10m 
Poz. 5 
Sformułowanie: „5cm x 10m” 
zastępuje się zapisem: „5-9cm x 10m” 
 
Pytanie 35 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie plastra na rany pooperacyjne poliuretanowy, półprzepuszczalny, 
oddychający, wodoodporny, stanowiący barierę przeciwbakteryjną, wkład chłonny przylega bezpośrednio do rany, 
absorbuje wysięk, posiada właściwości absorpcyjne, ochronne, nie przywiera do ran, jednorazowego użytku, 
sterylny, sterylizowany promieniami gamma, hipoalergiczny, wykończony z zaokrąglonymi brzegami w rozmiarach 
5 x 7,5 cm, 10 x 10 cm, 10 x 15 cm, 10 x 20 cm, 10 x 25 cm. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza plastra o wyżej określonych parametrach. 
 
Pytanie 35a 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 1 opatrunku chirurgicznego z kanciastymi brzegami. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza ww. opatrunku. 
 
Dotyczy Część 16 
Pytanie 36 
Czy w poz. 2 i 3 Zamawiający dopuści przylepiec pokryty klejem kauczukowym? Pozostałe wymagania zgodnie  
z SIWZ.  
Pytanie 37 
Czy Zamawiający w Części 16 poz. 2,3 wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepca bez tlenku cynku, pozostałe 
parametry bez zmian? 
Pytanie 38 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w p Części 16 poz. 2-3 przylepców z klejem kauczukowym , bez 
zawartości tlenku cynku. 
Pytanie 38a 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycjach 2 i 3 przylepca pokrytego hipoalergicznym klejem akrylowym 
bez zawartości tlenku cynku. 
Odpowiedź na pytania 36, 37, 38 i 38a: 
Zamawiający w Części 16 poz. 2,3 nie wyraża zgody na zaoferowanie przylepca bez tlenku cynku oraz nie 
dopuszcza przylepca pokrytego klejem kauczukowym. 
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Pytanie 39 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w Części 16 poz. 2-3 przylepców na 
tkaninie wiskozowej. Wiskoza jest materiałem oddychającym, o wysokich parametrach w zakresie pochłaniania 
wilgoci, z tego względu jest szczególnie przyjazna dla skóry pacjenta. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Części 16 poz. 2-3 przylepców na tkaninie wiskozowej. 
 
Pytanie 39a 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycjach 1, 2, 5 przylepca konfekcjonowanego w opakowaniu 
(kartoniku) po 12 szt. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza w poz. 1, 2 i 5 opakowanie po 12 szt. 
 
Pytanie 39b 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycjach 3, 4 przylepca konfekcjonowanego w opakowaniu (kartoniku) 
po 6 szt. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza w poz. 3 i 4 opakowanie po 6 szt. 
 
Dotyczy Część 20 
Pytanie 40 
Czy Zamawiający w poz. 1-10 dopuści siatki wykonane z włókien poliamidowych 85% oraz włókien poliuretanowych 
15%? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza siatek o wyżej określonym składzie. 
 
Pytanie 41 
Czy Zamawiający w poz. 1-10 wyrazi zgodę na zaoferowanie siatki elastycznej o długości 6 m w stanie spoczynku  
i 25 m w stanie rozciągniętym? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza siatek o długości 6 m w stanie spoczynku. 
 
Pytanie 42 
Czy Zamawiający w części 20 wyrazi zgodę na siatkę elastyczną o składzie 70-80% przędzy poliamidowej 
teksturowanej oraz 20%-30% poliuretanowej przędzy elastomerowej? 
Odpowiedź: 
Zamawiający w części 20 nie wyraża zgody na zaoferowanie siatki elastycznej o wyżej określonym składzie. 
 
Pytanie 42a 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania siatki elastycznej wykonanej z bawełny (68%), poliamidu (24%) 
i elastanu (8%) odpowiednio: w pozycji 1 – na palec, w pozycji 2 – na więcej palców, w pozycji 3 –  na ręce i 
ramiona, w pozycji 4 i 5 – na kończyny dolne i stopy, w pozycji 6 i 7 – na głowę, w pozycji 8 i 9 – na tułów, w pozycji 
10 – na duży tułów? 
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Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza ww. asortymentu i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Dotyczy części 22 
Pytanie 43 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Części 22 pozycji 1, 2, 3, 4, 5, co umożliwi udział w przetargu 
większej liczbie wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie korzystnej oferty cenowej? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Części 22 pozycji 1, 2, 3, 4, 5. 
 
Pytanie 44 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie pozycji 2-5 z części nr 22 i utworzenie z nich osobnej części, 
co pozwoli większej ilości wykonawców na złożenie ofert, zwiększając tym samym konkurencyjność postępowania. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Części 22 pozycji 2-5. 
 
Pytanie 45 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Części 22 poz. 4 kompresów 17 – nitkowych, spełniających 
pozostałe wymagania SIWZ. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w Części 22 poz. 4 kompresów 17 – nitkowych, spełniających pozostałe 
wymagania SIWZ. 
 
Pytanie 46 
Czy Zamawiający w Część 22, poz. 7 wyrazi zgodę na zaoferowanie ligniny w arkuszach 40cm x 60cm op. 5 kg? 
Odpowiedź: 
Zamawiający w Część 22, poz. 7 nie wyraża zgody na zaoferowanie ligniny w arkuszach 40cm x 60cm op. 5 kg.  
 
Pytanie 47 
Czy w poz. 10 Zamawiający wymaga podkładów ginekologicznych nadających się do sterylizacji parą wodną?  
Odpowiedź: 
Zamawiający wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia określił w SIWZ. 
 
Dotyczy części 23 
Pytanie 48 
Czy Zamawiający dopuści w Części 23, Pozycji nr 1 siatkę przepuklinową, polipropylenową o gramaturze 96 g/m², 
grubości 0,62mm w rozmiarze 15x30cm, pozostałe parametry bez zmian? 
Odpowiedź: 
Zamawiający w poz. 1 wyraża zgodę na zaoferowanie siatki chirurgicznej o wyżej określonych parametrach. 
 
Pytanie 49 
Czy Zamawiający dopuści w Części 23, Pozycji nr 2 siatkę przepuklinową, polipropylenową o gramaturze 96 g/m², 
grubości 0,62mm w rozmiarze 09x13cm lub/i 10,1x15,1cm, pozostałe parametry bez zmian? 
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Odpowiedź: 
Zamawiający w poz. 2 wyraża zgodę na zaoferowanie siatki chirurgicznej o wyżej określonych parametrach. 
 
Pytanie 50 
Czy Zamawiający dopuści w Części 23, Pozycji nr 1 siatkę przepuklinową, polipropylenową o gramaturze 45 g/m², 
grubości 0,4mm w rozmiarze 15x30cm, pozostałe parametry bez zmian? 
Odpowiedź: 
Zamawiający w poz. 1 wyraża zgodę na zaoferowanie siatki chirurgicznej o wyżej określonych parametrach. 
 
Pytanie 51 
Czy Zamawiający dopuści w Części 23, Pozycji nr 2 siatkę przepuklinową, polipropylenową o gramaturze 45 g/m², 
grubości 0,4mm w rozmiarze 09x13cm lub/i 10x15cmcm, pozostałe parametry bez zmian? 
Odpowiedź: 
Zamawiający w poz. 2 wyraża zgodę na zaoferowanie siatki chirurgicznej o wyżej określonych parametrach. 
 
Pytanie 52 
Czy Zamawiający w poz. 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie siatki implant polipropylenowy do przepuklin, wersja 
standard: 100% polipropylen, waga 72 g/m2, grubość 0,7 mm, wielkość porów 1,4x1,8 mm, rozmiar 15x15  cm, 
reszta wymagań zgodnie z SIWZ ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający w poz. 1 wyraża zgodę na zaoferowanie siatki chirurgicznej o wyżej określonych parametrach. 
 
Pytanie 53 
Czy Zamawiający w poz. 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie siatki implant polipropylenowy do przepuklin, wersja 
Light: 100% polipropylen, waga 36 g/m2, grubość 0,6 mm, wielkość porów 1,6x2,6 mm rozmiar 7,5x15  cm, reszta 
wymagań zgodnie z SIWZ ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający w poz. 2 wyraża zgodę na zaoferowanie siatki chirurgicznej o wyżej określonych parametrach. 
 
Pytanie 54 
Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści niewchłanialne, mikroporowate, 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 m. Rozmiar siatki 
15x15 cm lub 30x30 cm. 
Odpowiedź: 
Zamawiający w poz. 1 wyraża zgodę na zaoferowanie siatki chirurgicznej o wyżej określonych parametrach. 
 
Pytanie 55 
Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści niewchłanialne, mikroporowate, 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 m. Rozmiar siatki 
8x15 cm. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający w poz. 2 wyraża zgodę na zaoferowanie siatki chirurgicznej o wyżej określonych parametrach. 
 
Pytanie 56 
Czy Zamawiający dopuści w Części nr 23 Siatkę do operacyjnego leczenia przepuklin, polipropylenową, 
monofilamentową, niewchłanialną, o dwukierunkowej elastyczności, grubości siatki 0,42 mm, porowatości 748-924 
µm, gramaturze 107 g/m², w rozmiarach: 

 poz. nr 1 - 15 x 15 cm (specyfikacja wymaga 15 x 20 cm), 

 poz. nr 2 - 8 x 15 cm (specyfikacja wymaga 8 x 13 cm)? 
Odpowiedź: 
Zamawiający w części 23 pozycji 2 dopuszcza siatkę chirurgiczną o wyżej określonych parametrach. Natomiast nie 
wyraża zgody na zaoferowanie siatki chirurgicznej o powyższych parametrach w zakresie pozycji 1. 
 
Dotyczy części 26 
Pytanie 57 
Czy Zamawiający, w zakresie części 26, dopuści złożenie oferty z foliami chirurgicznymi o wymiarach nieznacznie 
odbiegających od wymaganych w SIWZ tj. 16x40cm (pakowanymi po 20szt.) dla poz. 1, 40x27cm (pakowanymi po 
20 szt.) dla poz. 2, 68x80cm (pakowanymi po 10szt.) dla poz. 3, 40x40cm (pakowanymi po 20szt.) dla poz. 4 oraz 
9x15cm (pakowanymi po 80 szt.) dla poz. 5, spełniającymi pozostałe wymagania z SIWZ?  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty folie chirurgiczne w wyżej określonych rozmiarach. 
 
Pytanie 58 
Czy Zamawiający w Części 26 poz. 1,5 wyrazi zgodę na samoprzylepną folię pakowaną pojedynczo w op. zbiorczym 
a’40szt, z przeliczeniem zamawianych ilości na sztuki? 
Odpowiedź: 
Zamawiający w Części 26 poz. 1, 5 nie wyraża zgody na zaoferowanie samoprzylepnej folii pakowanej pojedynczo 
w op. zbiorczym a’40szt. 
 
Pytanie 59 
Czy Zamawiający w Części 26 poz. 2, 4 wyrazi zgodę na samoprzylepną folię pakowaną pojedynczo w op. zbiorczym 
a’20szt, z przeliczeniem zamawianych ilości na sztuki? 
Odpowiedź: 
Zamawiający w Część 26 poz. 2, 4 wyraża zgodę na zaoferowanie samoprzylepnej folii pakowaną pojedynczo w op. 
zbiorczym a’20szt, z przeliczeniem zamawianych ilości na sztuki. 
 
Pytanie 60 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 3 samoprzylepnej folii chirurgicznej w rozmiarze 55 x 87 
cm? 
Pytanie 61 
Czy Zamawiający w Część 26, poz. 3 wyrazi zgodę na samoprzylepną folię w rozmiarze 56 x 84 cm pakowaną 
pojedynczo w op. zbiorczym a’6 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości na sztuki?  
Odpowiedź na pytania 60 i 61: 
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Zamawiający w Część 26, poz. 3 wyraża zgodę na zaoferowanie samoprzylepnej folii pakowanej pojedynczo w op. 
zbiorczym a’6 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości na sztuki. 
Ponadto Zamawiający wprowadza zmianę do treści SIWZ odnośnie części 26 poz. 3 rubryka Wielkość w poniższym 
zakresie: 
Sformułowanie: „56 cm x 80 cm”, 
zastępuje się zapisem: „55-56 cm x 80-87 cm”. 
 
Pytanie 62 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 5 samoprzylepnej folii chirurgicznej w rozmiarze 12cm x 22 
cm?  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w poz. 5 samoprzylepnej folii chirurgicznej w rozmiarze 12cm x 22 
cm? 
 
Pytanie 63 
Czy Zamawiający w Części 26 poz. 5 wyrazi zgodę na samoprzylepną folię w rozmiarze 14cm x 20cm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający w Części 26 poz. 5 nie wyraża zgody na zaoferowanie samoprzylepnej folii w rozmiarze 14cm x 20cm. 
 
Dotyczy części 27 
Pytanie 64 
Czy Zamawiający dopuści w Części 27, poz. nr 1-2, 4-10 Siatkę częściowo wchłanialną, składającą się w 25 %  
z niewchłanialnego polipropylenu (PP) włókna monofilament oraz w 75 % z wchłanialnego włókna monofilament  
z polilaktydu (PLLA), czas absorpcji w ciągu dwóch lat, gramatura przed wchłonięciem 80 g/m2, gramatura po 
wchłonięciu 20 g/m2, grubość siatki 0,6 mm, grubość nici 0,12 mm, porowatość średnia 1059 μm, porowatość max. 
2030 μm, bez kleju, bez wchłanialnego rusztowania, bez kolorowego kodu, w rozmiarze: 

 poz. nr 1-2 - 7,6 x 15 cm (specyfikacja wymaga 7,5 x 15,5 cm), 

 poz. nr 4-5 - 5 x 11 cm anatomicznie ukształtowana z otworem na powrózek (specyfikacja wymaga 17,3  
x 12,4 cm), 

 poz. nr 6-7 - 10 x 15 cm (specyfikacja wymaga 10,8 x 16 cm), 

 poz. nr 8-9 - 7,6 x 15 cm (specyfikacja wymaga 8,5 x 13,7 cm), 

 poz. nr 10 - 6 x 11 cm (specyfikacja wymaga średnica 6,4 cm)  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza w Części 27, poz. nr 1-2, 4-10 zaoferowania siatki chirurgicznej o wyżej określonych 
parametrach. 
 
Pytanie 65 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 1 i 2 siatki chirurgicznej do zaopatrywania przepuklin 
pachwinowych metodą beznapięciową, wykonanej z PVDF (polifluorek winylidenu), wysoka efektywna porowatość 
65% siatka dedykowana do metody endoskopowej TEP i laparoskopowej TAPP, o unikatowej konstrukcji włókien 
zapobiegającej zwijaniu się siatki w polu operacyjnym, konstrukcja siatki pozwalająca na implantacje bez 
rozróżniania stron, prawa-lewa”, rozmiar 7,5x15 cm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w poz. 1 i 2 siatki chirurgicznej w wyżej określonych parametrach. 
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Pytanie 66 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 3 i utworzenie dla niej oddzielnego pakietu co pozwoli nam 
na złożenie nowej konkurencyjnej oferty? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wprowadza zmianę do treści SIWZ poprzez wydzielenie pozycji 3 z części 27 i utworzenie dla niej 
części 32. Część 32 otrzymuje nazwę „Siatka chirurgiczna polipropylenowa do operacji Rutkowa”. Numeracja 
kolejnych pozycji w części 27 nie ulega zmianie. 
 
Pytanie 67 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 4 i 5 siatki chirurgicznej do zaopatrywania przepuklin 
pachwinowych metodą beznapięciową wstępnie ukształtowanej wykonanej z PVDF (polifluorek winylidenu), 
wysoka efektywna porowatość 69%, waga siatki 73 g/m2, konstrukcja siatki pozwalająca na implantacje bez 
rozróżniania stron, „prawa-lewa”, rozmiar 10 x 15cm 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w poz. 4 i 5 siatek chirurgicznych o wyżej określonych 
parametrach. 
 
Pytanie 68 
Czy w części 27 pozycje 4-9 Zamawiający dopuści różnice w rozmiarach o 0,7 cm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający w części 27 pozycjach 4-9 dopuszcza różnice w rozmiarach o 0,7 cm. 
 
Pytanie 69 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 6 i 7 siatki chirurgicznej do zaopatrywania przepuklin 
pachwinowych z dużymi porami metodą beznapięciową, wykonanej z PVDF (polifluorek winylidenu), wysoka 
efektywna porowatość 65% siatka dedykowana do metody endoskopowej TEP i laparoskopowej TAPP,  
o unikatowej konstrukcji włókien zapobiegającej zwijaniu się siatki w polu operacyjnym, zielonym znacznikiem, 
konstrukcja siatki pozwalająca na implantacje bez rozróżniania stron, prawa-lewa”, rozmiar 12x15 cm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w poz. 6 i 7 siatek chirurgicznych o wyżej określonych 
parametrach. 
 
Pytanie 70 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 8 i 9 siatki chirurgicznej do zaopatrywania przepuklin 
pachwinowych z dużymi porami metodą beznapięciową, wykonanej z PVDF (polifluorek winylidenu), wysoka 
efektywna porowatość 65% siatka dedykowana do metody endoskopowej TEP i laparoskopowej TAPP,  
o unikatowej konstrukcji włókien zapobiegającej zwijaniu się siatki w polu operacyjnym, zielonym znacznikiem, 
konstrukcja siatki pozwalająca na implantacje bez rozróżniania stron, prawa-lewa”, rozmiar 10x15 cm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w poz. 8 i 9 siatek chirurgicznych o wyżej określonych 
parametrach. 
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Pytanie 71 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 10 siatki do zaopatrywania przepuklin brzusznych wykonaną 
z PVDF (polifluorek winylidenu), grubość siatki: 120 g/m2, grubość nitki średnio 130mikronów, efektywna 
porowatość 61%, siatka o konstrukcji otwartych porów, z trójpozycyjną elastycznością, średnica 10 cm?  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w poz. 10 siatki chirurgicznej o wyżej określonych parametrach. 
 
Pytanie 72 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 11 siatki implant polipropylenowy do przepuklin, wersja 
standard: 100% polipropylen, o dużych oczkach, rozmiar 30x30 cm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pozycji 11 siatki implant polipropylenowy do przepuklin, wersja 
standard: 100% polipropylen, o dużych oczkach, rozmiar 30x30 cm. 
 
Pytanie 73 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 12 siatki implant polipropylenowy do przepuklin, wersja 
standard: 100% polipropylen, o dużych oczkach, rozmiar 7,5x15 cm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pozycji 12 siatki implant polipropylenowy do przepuklin, wersja 
standard: 100% polipropylen, o dużych oczkach, rozmiar 7,5x15 cm? 
 
Pytanie 74 
Czy Zamawiający dopuści w Części nr 27, poz. nr 11-12: Siatkę do operacyjnego leczenia przepuklin, 
polipropylenową, monofilamentową, niewchłanialną, o grubości siatki 0,40 mm, porowatości max 2270 µm, 
gramaturze 48,8 g/m², w rozmiarach: 

 poz. nr 11- 30 x 30 cm (specyfikacja wymaga 30,5 x 30,5 cm), 

 poz. nr 12- 8 x 15 cm (specyfikacja wymaga 7,5 x 15 cm) ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza w Części nr 27, poz. nr 11-12 siatkę chirurgiczną o wyżej określonych parametrach. 
 
Pytanie 75 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 13 i 14 i utworzy dla nich oddzielny pakietu co pozwoli nam 
na złożenie nowej konkurencyjnej oferty? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wprowadza zmianę do treści SIWZ poprzez wydzielenie pozycji 13 i 14 z części 27 i utworzenie dla 
nich części 33. Część 33 otrzymuje nazwę „Siatka do operacyjnego leczenia przepuklin okołostomijnych”. 
 
Pytanie 76 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 13 siatki implant powięziowy trójwymiarowy do 
prewencji i naprawy przepuklin okołostomijnych z kominem o średnicy 2cm, jednowarstwowy składający się  
z dwóch komponentów (polipropylenu w 12% od strony otrzewnej i PVDF w 88% od strony trzewi) z kolorowym 
wyznacznikiem do prawidłowej aplikacji, rozmiar 15 x 15cm? 
Odpowiedź: 
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Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pozycji 13 (po zmianie część 33 poz. 1) siatki chirurgicznej o wyżej 
określonych parametrach. 
 
Pytanie 77 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 14 siatki implant powięziowy trójwymiarowy do 
prewencji i naprawy przepuklin okołostomijnych z kominem o średnicy 3cm, jednowarstwowy składający się  
z dwóch komponentów (polipropylenu w 12% od strony otrzewnej i PVDF w 88% od strony trzewi) z kolorowym 
wyznacznikiem do prawidłowej aplikacji, rozmiar 16 x 16cm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pozycji 14 (po zmianie część 33 poz. 2) siatki chirurgicznej o wyżej 
określonych parametrach. 
 
Pytanie 78 
Czy Zamawiający dopuści w Części nr 27, poz. nr 13-14 Siatkę kompozytową, antyadhezyjną, miękką, 
niewchłanialną, 2-warstwową. Z jednej strony wykonaną z mikroporowatego politetrafluoroetylenu (ePTFE),  
z drugiej z makroporowatego polipropylenu (PP), o grubości 0,55 mm, gramaturze średniej 108 g/m2, porowatości 
średniej 830 µm, z oznaczeniem strony implantacji, w rozmiarze: 

 poz. nr 13- 11 x 14 cm (specyfikacja wymaga 12,5 x 15,5 cm), 

 poz. nr 14- 14 x 18 cm (specyfikacja wymaga 15,5 x 20,5 cm)? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza w Części nr 27, poz. nr 13-14 (po zmianie część 33 poz. 1 i 2) siatek chirurgicznych  
o wyżej określonych parametrach. 
 
Część 28 
Pytanie 79 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie gazika do dezynfekcji skóry przed iniekcją nasączonego 70 % alkoholem 
izopropylowym, gazik złożony czterokrotnie, 8 warstw włókniny w ramiarze po rozłożeniu 9,6 cm x 12 cm, 
pakowany w pojedyncze saszetki w rozmiarze 7 cm x 6 cm w opakowaniu 50 szt. 
Jednocześnie zwracamy się z prośbą o możliwość przeliczenia w formularzu asortymentowo - cenowym opakowań. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza gazik do dezynfekcji skóry przed iniekcjami o powyższych parametrach w opakowaniu 50 
szt. z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości. 
 
Pytanie 79a 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie gazików do dezynfekcji skóry przed iniekcjami nasączonych 70% alkoholem 
izopropylowym wykonanych z tkaniny non-Woven, w rozmiarze 3cmx3cm, po rozłożeniu – 6cmx6cm, pakowanych 
pojedynczo w elastycznych foliowych saszetkach, zbiorczo po 100 szt. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza ww. gazików. 
 
Dotyczy części 29 
Pytanie 80 
Czy Zamawiający w zadaniu 29 pozycja 6 dopuści preparat o pojemności 28 ml z zachowaniem reszty SIWZ? 
Odpowiedź: 
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Zamawiający dopuszcza w częsci 29 pozycja 6 dopuści preparat o pojemności 28 ml. 
 
Dotyczy zapisów umowy 
Pytanie 81 
Czy Zamawiający zgodzi się, aby w §4 słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę umowy. 
 
Pytanie 82 
Dot. §5 ust. 3: czy Zamawiający zgadza się aby prawo do rozwiązania umowy przysługiwało mu w razie co najmniej 
trzykrotnego uchybienia? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę umowy. 
 
Pytanie 83 
Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, 
przy zachowaniu dotychczasowych cen netto? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę umowy. 
 
Pytanie 84 
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%? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę umowy. 
 
Pytania ogólne 
Pytanie 85 
Jaka jest odległość od miejsca rozładunku do magazynu, do którego wykonawca ma dostarczyć towar? 
Odpowiedź: 
Około 110 m. 
 
Pytanie 86 
Czy istnieją bariery architektoniczne utrudniające dostarczenie towaru od miejsca rozładunku do magazynu? 
Odpowiedź: 
Nie istnieją. 
 
Pytanie 87 
Czy istnieją ograniczenia dla samochodów ciężarowych uniemożliwiające podjazd do miejsca rozładunku? 
Odpowiedź: 
Dla samochodów ciężarowych do 12 ton nie ma ograniczeń. 
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Dotyczy projektu umowy 
Pytanie 88 
§4 1. 1) i 2) - Czy Zamawiający wykreśli zapis w umowie: „…jednak nie mniej niż 50 złotych za każdy dzień 
opóźnienia”? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację projektu umowy i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
 
Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy, informuje, iż dokonuje modyfikacji treści SIWZ 
w poniższym zakresie: 
1) zapis rozdziału IV „(…) Przedmiot zamówienia podzielono na 31 części (…)”, zastępuje się sformułowaniem: 

„(…) Przedmiot zamówienia podzielono na 33 części (…)”; 
2) zapis rozdziału V „(…) Zamówienie zostało podzielone na 31 części (…)”, zastępuje się sformułowaniem: 

„Zamówienie zostało podzielone na 33 części (…)”; 
3) w rozdziale V dodano zapis:  

 „Część 32 - Siatka chirurgiczna polipropylenowa do operacji Rutkowa”, 

 „Część 33 - Siatka do operacyjnego leczenia przepuklin okołostomijnych”. 
 
Na stronie internetowej Zamawiającego zamieszczono Załącznik nr 2 do SIWZ z wprowadzonymi zmianami. 


