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 WYJAŚNIENIA DO  TREŚCI  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

                                
 
Dotyczy :  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego trybie przetargu 

nieograniczonego  na  dostawę materiałów opatrunkowych.   
                            Nr sprawy: ZP-18-036BN 
 
                      
                     
                  W związku z pytaniem Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu,  działając zgodnie z art.38  ustawy - Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami), udzielam 
następujących odpowiedzi : 
   
 
Pakiet 1 poz. 1 

Pyt.1 Czy zamawiający dopuszcza gazę w roli 13 nitkową, niejałową, szer. 90 cm x 100 m?  
Odp.: NIE, zgodnie z SIWZ 
 
Pyt.2 Czy zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 100 mb. z przeliczeniem?  
Odp.: NIE, zgodnie z SIWZ 
 
Pyt.3 Czy zamawiający wymaga gazę z niestrzępiącymi się brzegami? Odp.: Swoje wymagania Zamawiający 
określił w SIWZ i nie zmienia ich. 
 
Pyt.4 Czy zamawiający wymaga gazę z podwijanymi brzegami? Odp.: Swoje wymagania Zamawiający 
określił w SIWZ i nie zmienia ich. 
 
Pyt.5 Czy zamawiający wymaga gazę sklasyfikowaną w klasie II a reguła 7?  
Odp.: Swoje wymagania Zamawiający określił w SIWZ i nie zmienia ich.  
 
Pyt.6 Czy zamawiający wymaga gazę dla których masa powierzchniowa produktów z gazy zgodna jest                     
z normą EN 14079 : 17 g/m2 dla 13 nitkowych oraz 23 g/m2 dla 17 nitkowych?  
Odp.: Swoje wymagania Zamawiający określił w SIWZ i nie zmienia ich.  
 
Pyt.7 Czy zamawiający wymaga gazę produkowaną zgodnie z wytycznym dyrektywy 93/42/EWG wykonane                 
z przędzy 15 TEX? Odp.: Swoje wymagania Zamawiający określił w SIWZ i nie zmienia ich.  
 
PAKIET NR 3  
 
 Pyt.8 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego, samoprzylepnego (klej akrylowy 
równomiernie rozmieszczony na całej powierzchni) opatrunku w rozmiarze 7x9cm z folii poliuretanowej                    
z wcięciem do zabezpieczania miejsca wkłucia poprzez stabilne mocowanie kaniul oraz cewników żylnych                   
i tętniczych? Opatrunek jest dodatkowo wzmocniony włókniną i posiada transparentny obszar (ramkę) co 
umożliwia stałą kontrolę miejsca wkłucia, przepuszcza parę wodną    i tlen, posiada zaokrąglone brzegi, które 
zapobiegają odklejeniu się opatrunku. Odp.: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że oferowany 
opatrunek posiada system ramki  z etykietą umożliwiającą opis. 
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