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ZOZ/NZP / 257 /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 2 poz. 1- 3 
Czy Zamawiający dopuści elastyczną siatkę opatrunkową o długości 10 m w stanie swobodnym, pozostałe parametry 
zgodnie z SIWZ? 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania elastycznej siatki opatrunkowej o długości 10 m w stanie swobodnym 
przy spełnieniu pozostałych wymogów SIWZ. 
 
Pyt. nr 2. Dotyczy zadania nr 3 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści gazę w opakowaniu papierowym, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający nie dopuszcza gazy w opakowaniu papierowym. 
 
Pyt. nr 3. Dotyczy zadania nr 4 poz. 4- 9 
Czy Zamawiający dopuści kompresy przewiązane nitką, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający nie dopuszcza kompresów przewiązanych nitką. 
 
Pyt. nr 4. Dotyczy zadania nr 4 poz. 4 
Czy Zamawiający dopuści kompresy z nitką RTG, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania kompresów z nitką RTG, przy spełnieniu pozostałych wymogów SIWZ. 
 
Pyt. nr 5. Dotyczy zadania nr 4 poz. 8 
Czy Zamawiający dopuści kompresy a’10 sztuk w opakowaniu, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? 
 
 



Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający nie dopuszcza kompresów a’10 sztuk w opakowaniu. 
 
Pyt. nr 6. Dotyczy zadania nr 4 poz. 10 
Czy Zamawiający dopuści serwetę z nitką RTG pakowaną w torebkę papierowo – foliową, pozostałe parametry zgodnie             
z SIWZ? 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający nie dopuszcza serwety z nitką RTG pakowaną w torebkę papierowo – foliową. 
 
Pyt. nr 7. Dotyczy zadania nr 4 poz. 11 
Czy Zamawiający dopuści serwetę z tasiemką w kolorze białym, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający nie dopuszcza serwety z tasiemką w kolorze białym. 
 
Pyt. nr 8. Dotyczy zadania nr 7 poz. 1- 4 
Czy ze względu na fakt, iż pieluchomajtki dla dzieci nie są wyrobem medycznym, Zamawiający wymaga, aby oferowane 
pieluchomajtki posiadały świadectwo jakości PZH, które potwierdza i dokumentuje, iż wyrób nie stanowi zagrożenia dla 
zdrowia człowieka oraz jest przeznaczony dla dzieci? Czy Zamawiający wymaga załączenia tego dokumentu do oferty? 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza aby oferowane pieluchomajtki posiadały świadectwo jakości PZH, które 
potwierdza i dokumentuje, iż wyrób nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka oraz jest przeznaczony dla dzieci. 
Zamawiający nie wymaga załączenia tego dokumentu do oferty. 
 
Pyt. nr 9. Dotyczy zadania nr 7 poz. 1- 4 
Czy dla potwierdzenia bezpieczeństwa i jakości wyrobu, Zamawiający wymaga, aby pieluchomajtki posiadały 
udokumentowaną pozytywną opinię użytkowników w postaci Opinii Instytutu Matki i Dziecka? Czy Zamawiający 
wymaga załączenia tego dokumentu do oferty? 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza, aby pieluchomajtki posiadały udokumentowaną pozytywną opinię 
użytkowników w postaci Opinii Instytutu Matki i Dziecka. Zamawiający nie wymaga załączenia tego dokumentu do 
oferty. 
 
Pyt. nr 10. Dotyczy zadania nr 7 poz. 6- 7 
Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na 
zewnątrz, co zmniejsza możliwość wycieków? 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz, 
co zmniejsza możliwość wycieków. 
 
Pyt. nr 11. Dotyczy zadania nr 7 poz. 7 
Czy Zamawiający mógłby doprecyzować czy wymaga zaoferowania pieluchomajtek o chłonności 2500ml czy 3200ml? 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający wymaga pieluchomajtek o chłonności 3200ml. 
 
Pyt. nr 12. Dotyczy zadania nr 19 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści rękawice AQL 1,5, poziom protein poniżej 50µg/m, długość mankietu 260mm -290mm w 
zależności od rozmiaru, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania rękawic AQL 1,5, poziom protein poniżej 50µg/m, długość mankietu 
260mm - 290mm w zależności od rozmiaru, przy spełnieniu pozostałych wymogów SIWZ. 
 
Pyt. nr 13. Dotyczy zadania nr 21 poz. 1- 3 
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania podkładów podgipsowych syntetycznych? 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza możliwość zaoferowania podkładów podgipsowych syntetycznych. 
 



 
Pyt. nr 14. Dotyczy zadania nr 23 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie plastra w rozmiarze 8x5,8 cm? 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania plastra w rozmiarze 8x5,8 cm. 
 
 

Z poważaniem 

               
 
 


