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ZOZ/NZP / 255 /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 20 i 22 
Czy Zamawiający wymaga opatrunków hydrożelowych do natychmiastowego zastosowania nakładanych bezpośrednio na 
ranę, które po nałożeniu na oparzone miejsce chłodzą je, łagodzą ból i chronią przed zanieczyszczeniem ran. Po 
zastosowaniu na poparzone miejsce opatrunki można wielokrotnie zdejmować tak by kontrolować stan rany - opatrunek 
nie przykleja się do poparzonej powierzchni. Ponadto opatrunki nie zamazują obrazu rany. Opatrunki przeznaczone są do 
wszystkich oparzeń termicznych bez względu na ich stopień. Opatrunki mają formę materiału bazowego z naniesionym 
półpłynnym żelem.  Żel 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. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza możliwość zaoferowania opatrunków hydrożelowych do natychmiastowego 
zastosowania nakładanych bezpośrednio na ranę, które po nałożeniu na oparzone miejsce chłodzą je, łagodzą ból i chronią 
przed zanieczyszczeniem ran. Po zastosowaniu na poparzone miejsce opatrunki można wielokrotnie zdejmować tak by 
kontrolować stan rany - opatrunek nie przykleja się do poparzonej powierzchni. Ponadto opatrunki nie zamazują obrazu 
rany. Opatrunki przeznaczone są do wszystkich oparzeń termicznych bez względu na ich stopień. Opatrunki mają formę 
materiału bazowego z naniesionym półpłynnym żelem.  Żel 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 
 
Pyt. nr 2. Dotyczy zadania nr 20 poz. 1 i 3 
Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 1 i 3 opatrunek hydrożelowy o powyższych parametrach, ale posiadający rozmiar 
10x40 cm. Pozwoli to na zachowanie konkurencyjności ofert przetargowych i umożliwi złożenie ofert przez większą ilość 
Wykonawców. 
 
 



Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający nie dopuszcza opatrunku hydrożelowego o powyższych parametrach, ale posiadający rozmiar 10x40 cm. 
 
Pyt. nr 3. Dotyczy zadania nr 20 poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 2 opatrunek hydrożelowy o powyższych parametrach, ale posiadający rozmiar 
20x45 cm. Pozwoli to na zachowanie konkurencyjności ofert przetargowych i umożliwi złożenie ofert przez większą ilość 
Wykonawców. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania opatrunku hydrożelowego o powyższych parametrach, ale posiadający 
rozmiar 20x45cm. 
 
Pyt. nr 4. Dotyczy zadania nr 22 poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 2  opatrunek hydrożelowy o powyższych parametrach, ale posiadający rozmiar 
10x40 cm. Opatrunek o tym rozmiarze zabezpiecza taką samą powierzchnię ciała jak opatrunek w rozmiarze 20x20 cm. 
Pozwoli to na zachowanie konkurencyjności ofert przetargowych i umożliwi złożenie ofert przez większą ilość 
Wykonawców. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający nie dopuszcza opatrunku hydrożelowego o powyższych parametrach, ale posiadający rozmiar 10x40 cm. 
 
Pyt. nr 5. Dotyczy zadania nr 22 poz. 4 
Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 4 opatrunek hydrożelowy o powyższych parametrach, ale posiadający rozmiar 
20x55 cm lub 40x55 cm. Pozwoli to na zachowanie konkurencyjności ofert przetargowych i umożliwi złożenie ofert przez 
większą ilość Wykonawców. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania opatrunku hydrożelowego o powyższych parametrach, ale posiadający 
rozmiar 40x55cm. 
 
Pyt. nr 6. Dotyczy zadania nr 22 poz. 5 
Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 5 opatrunek hydrożelowy o powyższych parametrach, ale posiadający rozmiar 
30x40 cm. Taki rozmiar opatrunku jest wystarczający na zabezpieczenia oparzenia twarzy poszkodowanego. Pozwoli to na 
zachowanie konkurencyjności ofert przetargowych i umożliwi złożenie ofert przez większą ilość Wykonawców. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający nie dopuszcza opatrunku hydrożelowego o powyższych parametrach, ale posiadający rozmiar 30x40 cm. 
 
Pyt. nr 7. Dotyczy zadania nr 22 poz. 6 
Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 6 opatrunek hydrożelowy o pojemności 120ml? Pozwoli to na zachowanie 
konkurencyjności ofert przetargowych i umożliwi złożenie ofert przez większą ilość Wykonawców. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania opatrunku hydrożelowego o pojemności 120ml, pod warunkiem 
odpowiedniego przeliczenia zamawianych ilości. W przypadku gdy zaokrąglona ilość wyjdzie po przecinku, należy zawsze 
zaokrąglić w górę do pełnego opakowania.  
 

Z poważaniem 

                   
 
 


