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ZOZ/NZP / 254 /2016                                         Bolesławiec, dnia 28 lipca 2016r. 
 
 

Wszyscy uczestnicy postępowania  
 
 
Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: sukcesywne dostawy 

materiałów opatrunkowych i rękawic medycznych. Znak sprawy: 10/opatrunki i rękawice/16. 
 
 
W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dyrekcja Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu przesyła treść pytań Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego zgodnie z art. 38 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
PYTANIA  WYKONAWCY   I  ODPOWIEDZI  ZAMAWIAJĄCEGO 
Pyt. nr 1. Dotyczy zadania nr 1 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści gaziki w rozmiarze 30x65mm pakowane a100szt (50x2szt), złożone  dwukrotnie, spełniające 
pozostałe wymagania SIWZ? 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający nie dopuszcza gazików w rozmiarze 30x65mm pakowane 100szt (50x2szt), złożonych dwukrotnie. 
 
Pyt. nr 2. Dotyczy zadania nr 2 poz. 1-3 
Czy Zamawiający dopuści elastyczny rękaw opatrunkowy o długości 1mb lub 10mb w stanie spoczynku z przeliczeniem 
podanych ilości do pełnych opakowań w górę? 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania elastycznego rękawu opatrunkowego o długości 10mb w stanie 
spoczynku z przeliczeniem podanych ilości do pełnych opakowań w górę. 
 
Pyt. nr 3. Dotyczy zadania nr 4 poz. 1-3 
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia badań i dokumentów na wezwanie na rzecz karty technicznej 
wystawionej przez wytwórcę potwierdzającej spełnienie normy EN 14079? 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od wymogu dostarczenia badań i dokumentów na wezwanie na rzecz karty 
technicznej wystawionej przez wytwórcę potwierdzającej spełnienie normy EN 14079, dostarczonej na wezwanie 
Zamawiającego w terminie 3 dni od dnia wezwania. 
 
Pyt. nr 4. Dotyczy zadania nr 4, poz. 1-3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1-3 z zadania 4 i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział 
zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a 
Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert 
 



Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 1-3 z zadania 4 i utworzenie z nich odrębnego zadania. 
 
Pyt. nr 5. Dotyczy zadania nr 6, poz. 1-3 
Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe szybkowiążące nawinięte na plastikowy trzpień/krzyżak, spełniające pozostałe 
wymagania SIWZ? 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania opaski gipsowej szybkowiążącej nawiniętej na plastikowy 
trzpień/krzyżak, spełniające pozostałe wymagania SIWZ. 
 
Pyt. nr 6.  Dotyczy zadania nr 10 poz. 1-3 
Czy Zamawiający dopuści opatrunek pokryty miękką parafiną bez zawartości wazeliny, kwasów tłuszczowych oraz 
wosku? 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania opatrunku pokrytego miękką parafiną bez zawartości wazeliny, kwasów 
tłuszczowych oraz wosku. 
 
Pyt. nr 7.  Dotyczy zadania nr 13 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści watę celulozową pakowaną a’5 kg z przeliczeniem podanych ilości? 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania waty celulozowej pakowanej a’5 kg, pod warunkiem odpowiedniego 
przeliczenia zamawianych ilości. W przypadku gdy zaokrąglona ilość wyjdzie po przecinku, należy zawsze zaokrąglić w 
górę do pełnego opakowania. 
 
Pyt. nr 8. Dotyczy zadania nr 14 poz. 1-2 
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania badań wykonanych w niezależnym akredytowanym laboratorium? 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu posiadania badań wykonanych w niezależnym akredytowanym 
laboratorium. 
 
Pyt. nr 9. Dotyczy zadania nr 14 poz. 1-2 
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dodatkowego opakowania foliowego zawartości kartonu zbiorczego? 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od wymogu dodatkowego opakowania foliowego zawartości kartonu 
zbiorczego. 
 
Pyt. nr 10. Dotyczy zadania nr 14 poz. 1-4 
Czy Zamawiający dopuści opatrunki w opakowaniu papierowym foliowanym od środka? 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający nie dopuszcza opatrunków w opakowaniu papierowym foliowanym od środka. 
 
Pyt. nr 11. Dotyczy zadania nr 14 poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści opatrunek w zbiorczym kartoniku a’100szt? 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania opatrunków w zbiorczym kartoniku a’100szt, pod warunkiem 
odpowiedniego przeliczenia zamawianych ilości. W przypadku gdy zaokrąglona ilość wyjdzie po przecinku, należy zawsze 
zaokrąglić w górę do pełnego opakowania.  
 
Pyt. nr 12. Dotyczy zadania nr 14 poz. 3-5 
Czy Zamawiający dopuści opatrunek o wadze 50g/m2? 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania opatrunku o wadze 50g/m2, pod warunkiem spełnienia pozostałych 
warunków SIWZ. 
 
 
 



Pyt. nr 13. Dotyczy zadania nr 14 poz. 6-11 
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dodatkowego opakowania foliowego zawartości kartonu zbiorczego? 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu dodatkowego opakowania foliowego zawartości kartonu 
zbiorczego. 
 
Pyt. nr 14. Dotyczy zadania nr 14 poz. 7-9 
Czy Zamawiający dopuści przylepiec na tkaninie bawełnianej z ząbkowanym brzegiem? 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający nie dopuszcza przylepca na tkaninie bawełnianej z ząbkowanym brzegiem. 
 
Pyt. nr 15. Dotyczy zadania nr 14 poz. 7-9 
Czy Zamawiający dopuści przylepiec włókninowy? 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający nie dopuszcza przylepca włókninowego. 
 
Pyt. nr 16. Dotyczy zadania nr 14 poz. 7-9 
Czy Zamawiający dopuści przylepiec na kleju akrylowym? 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przylepca na kleju akrylowym pod warunkiem spełnienia pozostałych 
warunków SIWZ. 
 
Pyt. nr 17. Dotyczy zadania nr 14 poz. 12 
Czy Zamawiający dopuści taśmę włókninową warstwą papierową z prostym rozcięciem z podziałką? 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania taśmy włókninowej z warstwą papierową z prostym rozcięciem                      
z podziałką, pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków SIWZ. 
 
Pyt. nr 18. Dotyczy zadania nr 14 poz. 13 
Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 9x15cm? 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania opatrunku w rozmiarze 9x15cm. 
 
Pyt. nr 19. Dotyczy zadania nr 14 poz. 14, 16 
Czy Zamawiający dopuści podkład syntetyczny pakowany a’1szt w osłonkę foliową zbiorczo a’12szt w worek foliowy? 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania podkładu syntetycznego pakowanego a’1szt w osłonkę foliową zbiorczo 
a’12szt w worek foliowy, pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków SIWZ i odpowiedniego przeliczenia 
zamawianych ilości. W przypadku gdy zaokrąglona ilość wyjdzie po przecinku, należy zawsze zaokrąglić w górę do 
pełnego opakowania . 
 
Pyt. nr 20. Dotyczy zadania nr 14 poz. 15 
Czy Zamawiający dopuści podkład syntetyczny pakowany a’1szt w osłonkę foliową zbiorczo a’6szt w worek foliowy? 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania podkładu syntetycznego pakowanego a’1szt w osłonkę foliową zbiorczo 
a’6szt w worek foliowy, pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków SIWZ i odpowiedniego przeliczenia 
zamawianych ilości. W przypadku gdy zaokrąglona ilość wyjdzie po przecinku, należy zawsze zaokrąglić w górę do 
pełnego opakowania. 
 
Pyt. nr 21. Dotyczy zadania nr 14 poz. 17-18 
Czy Zamawiający dopuści paski do zamykania ran wzmocnione włóknami poliestrowymi? 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający nie dopuszcza pasków do zamykania ran wzmocnionych włóknami poliestrowymi. 
 
 
 



Pyt. nr 22. Dotyczy zadania nr 14 poz. 19 
Czy Zamawiający dopuści przylepiec w kolorze cielistym? 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przylepca w kolorze cielistym. 
 
Pyt. nr 23. Dotyczy zadania nr 14 poz. 19 
Czy Zamawiający dopuści przylepiec włókninowy? 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający nie dopuszcza przylepca włókninowego. 
 
Pyt. nr 24. Dotyczy zadania nr 14 poz. 20 
Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany w kartonik a’12szt z przeliczeniem podanych ilości? 

Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przylepca pakowanego w kartonik a’12szt, pod warunkiem 
odpowiedniego przeliczenia zamawianych ilości. W przypadku gdy zaokrąglona ilość wyjdzie po przecinku, należy zawsze 
zaokrąglić w górę do pełnego opakowania.  
 
Pyt. nr 25. Dotyczy zadania nr 15 poz. 1-2 
Czy Zamawiający dopuści Opatrunek z dzianej siatki zawierający węgiel aktywny i srebro jonowe? Węgiel aktywny wiąże 
bakterie i neutralizuje zapachy. Srebro jonowe wykazuje właściwości bakteriobójcze o szerokim spektrum działania. 
Opatrunek wchłania wydzielinę z rany, przez co zostaje odizolowana od nadmiaru wysięku, a jednocześnie jest  
zabezpieczona przed wysychaniem. W ranie zostaje wytworzone wilgotne środowisko sprzyjające procesom gojenia. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający nie dopuszcza opatrunku z dzianej siatki zawierającego węgiel aktywny i srebro jonowe. 
 
Pyt. nr 26. Dotyczy zadania nr 21 poz. 1-3 
Czy Zamawiający dopuści podkłady podgipsowe niesterylne, spełniające pozostałe wymagania SIWZ? 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający nie dopuszcza podkładów podgipsowych niesterylnych. 
 
Pyt. nr 27. Dotyczy zadania nr 23 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści opatrunek z folii poliuretanowej w rozmiarze 6x7cm lub 4,4x4,4cm? 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania opatrunku z folii poliuretanowej w rozmiarze 6x7cm. 
 
Pyt. nr 28. Dotyczy zadania nr 23 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści opatrunek włókninowy w rozmiarze 5,1cmx7,6cm? 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający nie dopuszcza opatrunku włókninowego w rozmiarze 5,1cmx7,6cm. 
 

Pyt. nr 29. Dotyczy zadania nr 24 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści przylepiec poiniekcyjny w rozmiarze 1,6cm x 5,7cm pakowany pojedynczo w zbiorcze 
opakowanie a’500szt? W razie Państwa zgody prosimy o określenie ilości opakowań. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający nie dopuszcza przylepca poiniekcyjnego w rozmiarze 1,6cm x 5,7cm pakowanego pojedynczo w zbiorcze 
opakowanie a’500szt. 
 
Pyt. nr 30. Dotyczy zadania nr 19 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic o poziomie AQL=1,0? 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania rękawic o poziomie AQL=1,0. 
 
Pyt. nr 31. Dotyczy zadania nr 19 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic o poziomie protein poniżej 137µg/g? 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający nie dopuszcza rękawic o poziomie protein poniżej 137µg/g. 



Pyt. nr 32. Dotyczy zadania nr 19 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic o poziomie protein ≥ 35µg/dm2? 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający nie dopuszcza rękawic o poziomie protein ≥ 35µg/dm2. 
 
Pyt. nr 33. Dotyczy zadania nr 19 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic o długości 265-300mm w zależności od rozmiaru? 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania rękawic o długości 265-300mm w zależności od rozmiaru. 
 

 
Z poważaniem 

               
 


