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Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu 
 
 
 
 
 
Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych, środków 
dezynfekcyjnych oraz rękawic chirurgicznych do Apteki Szpitalnej. 
 
 
W związku z zapytaniami od Wykonawców w sprawie w/w postępowania – Zamawiający działając w myśl art. 38 
ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 t.j.) 
odpowiada na następujące pytania: 
 
(ZAPYTANIE NR 1) 
Pytanie 1. (Pakiet nr 6) 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr. 6 wchłanialny powierzchniowy materiał hemostatyczny 
wykonany ze 100 % utlenionej regenerowanej celulozy pochodzenia roślinnego w poz 1 o rozmiarze 7,5 cm x 10 
cm pozostałe rozmiary zgodnie z SIWZ (wyrób medyczny klasy III) ? 
Odp. Zamawiający dopuszcza rozmiar 7,5cm x 10cm, pod warunkiem spełnienia pozostałych 
parametrów określonych w SIWZ. 
 
(ZAPYTANIE NR 2) 
Pytanie 1. dot. Pakiet nr 8 poz. niejałowe 
Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ? Wyroby, które są przedmiotem oferty 
są produktami niesterylnymi, w związku z  tym nie używa się ich w zabiegach medycznych wysokiego ryzyka i nie 
zachodzi potrzeba, aby były sklasyfikowane w klasie II a reg.7.  
Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 2. dot. Pakiet nr 8 poz. 3 
Czy Zamawiający dopuści gazę w rolce? 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 3. dot. Pakiet nr 8 poz. sterylne 
Wnosimy do Zamawiającego o odstąpienie od zaoferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej i 
dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi metodami m.in. tlenkiem etylenu, , które zgodnie z 
obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych. Dopuszczenie innych 
metod sterylizacji zapewni zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców zgodnie z  
zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia. 
Odp. Zamawiający nie odstąpi od zapisu. Nie rekomenduje się sterylizacji tlenkiem etylenu 
materiałów porowatych, gdyż istnieje ryzyko pozostawienia resztek tlenku etylenu w materiale, 
nawet po procesie degazacji. Użycie opatrunków z zalegającymi resztkami tlenku etylenu powoduje 
powstawanie miejscowych martwic. Zgodnie z wytycznymi rozporządzenia Ministra Zdrowia w 
sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania sterylizacja tlenkiem etylenu powinna być 
stosowana tylko wówczas, gdy inne metody nie są możliwe. 
 
Pytanie 4. dot. Pakiet nr 8 poz. 4-10, 12 
Czy zamawiający dopuści kompresy o wykroju dla rozmiaru 5 cm x 5 cm – wykrój 9,5 cm x 18,5 cm; dla rozmiaru 
7,5 cm x 7,5 cm – wykrój 14,5 cm x 28,5 cm; dla rozmiaru 10 cm x 10 cm – wykrój 19 cm x 38 cm (+/-3%)? 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 
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Pytanie 5. dot. Pakiet nr 8 poz. 4-10, 12 
Czy zamawiający dopuści kompresy o wadze nominalnej –dla wyrobów z gazy 17 nitkowych, 8 warstwowych : 
dla rozmiaru 5 cm x 5cm – 0,46 g (+/-5%); dla 7,5 cm x 7,5 cm – 0,985 g; dla 10 cm x 10 cm - 1,65 g (+/-3%)? 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 6. dot. Pakiet nr 8 poz. 1-3, 13 
Czy zamawiający wydzieli poz.1-3,13 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , 
specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi 
Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych? 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. 
 
Pytanie 7. dot. Pakiet nr 8 poz. 4-10, 12 
Czy zamawiający wydzieli poz. 4-10,12 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , 
specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi 
Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych? 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. 
 
(ZAPYTANIE NR 3) 
Pytanie 1. dot. Pakiet nr 12, poz. 5 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji rękawic chirurgicznych o powierzchni 
zewnętrznej gładkiej. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ 
Odp. Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów określonych w 
SIWZ. 
 
Pytanie 2. dot. Pakiet nr 12, poz. 6 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji rękawic chirurgicznych o lepszym 
poziomie AQL = 0,65. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 
Odp. Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów określonych w 
SIWZ. 
 
Pytanie 3. dot. Pakiet nr 12, poz. 7 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji rękawic chirurgicznych o nieznacznej 
różnicy w grubości na palcu wynoszącej 0,23-0,24 mm, grubości na mankiecie 0,19-0,20 mm, jak również 
posiadających lepszy poziom AQL = 0,65. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ 
Odp. Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów określonych w 
SIWZ. 
 
Pytanie 4. dot. Pakiet nr 12, poz. 9 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji rękawic chirurgicznych o nieznacznej 
różnicy w grubości na palcu wynoszącej 0,21-0,22 mm, grubości na dłoni 0,20-0,21 mm, jak również 
posiadających lepszy poziom AQL = 0,65. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 
Odp. Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów określonych w 
SIWZ. 
 
(ZAPYTANIE NR 4) 
Pytanie 1. dot. Pakiet nr 6 poz. 1 
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 pozycja 1 pod pojęciem „Rozpuszczalna, sterylna gaza hemostatyczna z 
oxydowanej regenerowanej częściowo gazy celulozowej. Wyrób medyczny klasy IIa i IIb” rozumie i będzie 
wymagał gazę hemostatyczną z oksydowanej regenerowanej celulozy w formie gęsto tkanej struktury, zawartość 
grupy karboksylowej 18–21%, pH 2,5–3,5 udokumentowane badaniem klinicznym IN VIVO, bakteriobójczość na 
szczepy MRSA, MRSE, PRSP, VRE – udokumentowana badaniem przedklinicznym IN VITRO i wpisana do instrukcji 
użytkowania. Rozmiar 7,5x10cm. Opakowanie a’12 sztuk? 
Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów 
określonych w SIWZ 
 

Pytanie 2. dot. Pakiet nr 6 poz. 2, 3. 

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 pozycja 2 i 3 pod pojęciem „Rozpuszczalna, sterylna gaza hemostatyczna z 
oxydowanej regenerowanej częściowo gazy celulozowej. Wyrób medyczny klasy IIa i IIb” rozumie i będzie 
wymagał gazę hemostatyczną z oksydowanej regenerowanej celulozy w formie w formie luźno dzianej siatki, 
zawartość grupy karboksylowej 18–21%, pH 2,5–3,5 udokumentowane badaniem klinicznym IN VIVO, 
bakteriobójczość na szczepy MRSA, MRSE, PRSP, VRE – udokumentowana badaniem przedklinicznym IN VITRO i 
wpisana do instrukcji użytkowania. Opakowanie a’12 sztuk? 
Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów 
określonych w SIWZ 
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(ZAPYTANIE NR 5) 
Pytanie 1. dot. Pakiet nr 3 poz. 4 

Czy Zamawiający dopuści tupfery bez nitki RTG? 

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 
 

Pytanie 2. dot. Pakiet nr 3 poz. 4 

Czy Zamawiający dopuści tupfery pakowane po 5 sztuk? 

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 
 

Pytanie 3. dot. Pakiet nr 4 poz. 5, 8, 9, 10 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tych pozycji do osobnego pakietu celem zwiększenia 

konkurencyjności postępowania?  

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie 4. dot. Pakiet nr 4 poz. 9, 10 

Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z gazy po praniu wstępnym? 

Odp. Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów określonych w 
SIWZ. 
 

Pytanie 5. dot. Pakiet nr 7 poz. 10 

Czy Zamawiający wymaga ligniny o chłonności min. 12g/g? Czy zamawiający wymaga karty danych technicznych 

na wezwanie w celu weryfikacji oferowanego produktu? 

Odp. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów 
określonych w SIWZ. 
 

Pytanie 6. dot. Pakiet nr 7 poz. 10 

Czy Zamawiający wymaga ligniny pakowanej w opakowanie foliowe chroniące przed wilgocią? Opakowanie 

papierowe nie chroni przed wilgocią a tym samym może powodować pogorszenie chłonności przechowywanej 

ligniny. 

Odp. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów 
określonych w SIWZ. 
 

Pytanie 7. dot. Pakiet nr 7 poz. 11 

Czy Zamawiający dopuści watę celulozową w rolkach 150g, z przeliczeniem zamawianych ilości? 

Odp. Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów określonych w 
SIWZ. Ilość opakowań należy zaokrąglić do 1 opakowania w górę. 
 

Pytanie 8. dot. Pakiet nr 8 poz. 6-8, 12 

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane w opakowanie papiero – foliowe typu blister? 

Odp. Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów określonych w 
SIWZ. 
 

Pytanie 9. dot. Pakiet nr 8 poz. 9 

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane o opakowanie papierowo – foliowe typu blister, pakowane po 2 
szt. z przeliczeniem zamawianych ilości? 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 
 

Pytanie 10. dot. Pakiet nr 8 poz. 11 

Czy Zamawiający dopuści kompresy, w których każde 10 szt. jest przewiązane nitką? 
Odp. Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów określonych w 
SIWZ. 
 

Pytanie 11. dot. Pakiet nr 8 poz. 11 

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dodatkowego opakowanie foliowego? 

Odp. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktu bez dodatkowego opakowania 
foliowego, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów określonych w SIWZ. 
 

Pytanie 12. dot. Pakiet nr 8 poz. 11 

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania kompresów 17 nitkowych 4 warstwowych?? 

Odp. Zamawiający oczekuje zaoferowania kompresów co najmniej 17 nitkowych 4 warstwowych, 
przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań. Zamawiający w powyższym zakresie 
dokonuje zmiany Załącznika nr 2 do SIWZ – Formularza cenowego w Pakiecie nr 8 poz. 11. 
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Pytanie 13. dot. Pakiet nr 8 poz. 11 

Czy Zamawiający dopuści kompresy, których czas tonięcia wynosi 1,01 s.? 

Odp. Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów określonych w 
SIWZ. 
 

Pytanie 14. dot. Pakiet nr 8 poz. 14 

Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane w dwie torebki papierowo – foliowe, pakowane zbiorczo w karton 
maksymalnie po 70 op.? 
Odp. Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów określonych w 
SIWZ. 
 

Pytanie 15. dot. Pakiet nr 8 poz. 14 

Czy Zamawiający dopuści serwety 17 nitkowe, pakowane zbiorczo w karton maksymalnie po 90 op.? 

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 
 

Pytanie 16. dot. Projektu umowy  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby seria i data ważności towaru była na dokumencie WZ (§ 2 pkt. 5)? 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie 17. dot. Projektu umowy 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od § 2 pkt. 8? 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie 18. dot. Projektu umowy 

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 pkt. 3 wzoru umowy, aby kara była naliczana od wartości niezrealizowanej 
części umowy? 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

(ZAPYTANIE NR 6) 
Pytanie 1. dot. Pakiet nr 3 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści tupfery jałowe w kształcie roża, w opakowaniu a`5szt z odpowiednim przeliczeniem 
zamawianych ilości? 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 
 

Pytanie 2. dot. Pakiet nr 3 poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści tupfery w kształcie kuli? 

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 
 

Pytanie 3. dot. Pakiet nr 3 poz. 3-4 

Czy Zamawiający dopuści tupfery w kształcie kuli, pakowane a’10szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych 
ilości? 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 
 

Pytanie 4. dot. Pakiet nr 8 poz. 1-3 

Czy Zamawiający dopuści masę powierzchniową min. 17,00 g/m2 zgodnie z normą 14079, która dotyczy gazy 

higroskopijnej z bawełny? 

Odp. Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów określonych w 
SIWZ. 
 

Pytanie 5. dot. Pakiet nr 8 poz. 4-12 

Czy Zamawiający dopuści masę powierzchniową min. 23,00 g/m2 zgodnie z normą 14079? 
Odp. Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów określonych w 
SIWZ. 
 

Pytanie 6. dot. Pakiet nr 8 poz. 4 

Czy Zamawiający dopuści kompresy o gramaturze min.0,36g / wykrój +- 1,5 cm od wartości wskazanej w SIWZ? 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 
 

Pytanie 7. dot. Pakiet nr 8 poz. 5 

Czy Zamawiający dopuści kompresy o gramaturze min.1,11g/  wykrój +- 1,5 cm od wartości wskazanej w SIWZ? 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 
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Pytanie 8. dot. Pakiet nr 8 poz. 6 

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane pojedynczo w opakowanie papierowo-foliowe, gramatura 

min.0,36g / wykrój +- 1,5 cm od wartości wskazanej w SIWZ? 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 9. dot. Pakiet nr 8 poz. 7 

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane w opakowanie papier-papier, min.0,36g / wykrój +- 1,5 cm od 
wartości wskazanej w SIWZ? 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 
 

Pytanie 10. dot. Pakiet nr 8 poz. 8 

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane pojedynczo w torebkę papierowo foliową, gramatura min.1,11g/ 
 wykrój +- 1,5 cm od wartości wskazanej w SIWZ? 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 11. dot. Pakiet nr 8 poz. 9 

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane pojedynczo w opakowanie papier-papier, gramatura min.1,11g/ 
 wykrój +- 1,5 cm od wartości wskazanej w SIWZ? 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 12. dot. Pakiet nr 8 poz. 10 

Czy Zamawiający dopuści kompresy o gramaturze min. 1,41g / wykrój +- 1,5 cm od wartości wskazanej w SIWZ? 
Odp. Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów określonych w 
SIWZ. 
 

Pytanie 13. dot. Pakiet nr 8 poz. 11 

Czy Zamawiający dopuści opakowanie pośrednie – kartonik, gramatura kompresu min 1,41g, wykrój +/- 1,5cm 
od wartości wskazanej w SIWZ? 
Odp. Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów określonych w 
SIWZ. 
 

Pytanie 14. dot. Pakiet nr 8 poz. 12 

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane pojedynczo w torebkę papierowo - foliową, gramatura min 1,91g 
17N, / wykrój +- 1,5 cm od wartości wskazanej w SIWZ? 
Odp. Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów określonych w 
SIWZ. 
 

(ZAPYTANIE NR 7) 
Pytanie 1. dot. Pakiet nr 8 poz. 11 

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania kompresów pakowanych 1 x 10 szt. czy 5 x 10szt? 
Odp. Zamawiający oczekuje zaoferowania kompresów pakowanych 1 x 10 szt. Zamawiający w 
powyższym zakresie dokonuje zmiany Załącznika nr 2 do SIWZ – Formularza cenowego w Pakiecie 
nr 8 poz. 11 
 

(ZAPYTANIE NR 8) 
Pytanie 1. dot. Pakiet nr 8 poz. 13 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 8 pozycja 13: sterylnego opatrunku 
włókninowego na kleju akrylowym bez zawartości tlenku cynku i kauczuku w rozmiarze 5,1cm x 7,6cm, wyrób 
medyczny klasy IIa. Wyrażenie zgody na powyższą prośbę zwiększy konkurencyjność postępowania oraz pozwoli 
Zamawiającemu na uzyskanie niższej ceny.  
Odp. Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów określonych w 
SIWZ. 
 

Pytanie 2. dot. Pakiet nr 8 poz. 14 i 15 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie do osobnego pakietu pozycji 14 i 15 w pakiecie 8, co 
pozwoli innym firmom specjalizującym się w danym asortymencie złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym 
umożliwi Zamawiającemu osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych.   
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie w/w pozycji do odrębnego pakietu. 
 

(ZAPYTANIE NR 9) 
Pytanie 1. dot. Pakiet nr 11 poz. 2 i 3 

Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu wyrobu medyczny klasy III, gotowy roztwór wodny 
kwasu podchlorawego do 50 ppm i podchlorynu sodu do 50 ppm do płukania pola operacyjnego w trakcie 
operacji oraz terapii ran pooperacyjnych. Do irygacji przetok, ropni, płukania odsłoniętych tkanek tj. 
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chrząstek, ścięgien, wiązadeł i kości oraz płukania wszystkich jam ciała, m.in. jama otrzewnowa, ustna, nos, 
gardło, uszy. Roztwór podchlorynu sodu i kwasu podchlorawego służący do płukania wyeksponowanych 
elementów układu nerwowego oraz śluzówki oka, do przemywania i irygacji ran ostrych, przewlekłych i 
zakażonych, oparzeń 1 i 2 stopnia, owrzodzeń popromiennych. Płukania pochwy i sromu przed i w trakcie 
zabiegów chirurgicznych. Produkt nie wymagający wypłukania/ neutralizacji z ran czy jam ciała. Nie toksyczny, 
nie drażniący tkanek. Niwelujący nieprzyjemny zapach. Produkt otrzymywany drogą elektrolizy; o pH zbliżonym 
do fizjologicznego pH 6-7,5. Stabilny przez 30 dni od otwarcia, możliwe podgrzewanie r-ru do 37C. Szeroki zakres 
działania bakterio, grzybo- i wirusobójczego w tym na drobnoustroje oporne na antybiotyki. 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 
 

(ZAPYTANIE NR 10) 
Pytanie 1. dot. Pakiet nr 13 

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 13 oprócz asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia dopuści również rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, chlorowane obustronnie, 

mikroteksturowane, kolor biały, kształt anatomiczny, mankiet z prostym zakończeniem, o średniej grubości ścianki 

na palcu: 0,22 mm, na mankiecie: 0,24mm, długość min. 285mm, siła zrywu przed starzeniem 18N,  AQL max 

1,0, niski poziom protein lateksowych- poniżej 30µg/g (wg EN 455-3), pozbawione  alergenów lateksowych: Hev 

b1, hev b3, hev b5-potwierdzone testem FitKit, pozbawione pirogenów (wg ISO 10993-11), odporne na 

przenikanie patogenów krwiopochodnych wg AVPP, sterylizowane radiacyjnie promieniami gamma, 

zaklasyfikowane jako wyrób medyczny kl. IIa, zgodne z EN 455-1,2,3, 4, EN 556, ISO 11137-1, produkowane 

zgodnie z ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, opakowanie jednostkowe zewnętrzne foliowe, rękawice składane na 

pół, dyspenser otwierany w pionie i poziomie, część pionowa wyposażona w 2 otwory umożliwiające zwrot 

nieużytych rękawic; rozm. 5,5-9,0? 

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 

 
(ZAPYTANIE NR 11) 
Pytanie 1. dot. Pakiet nr 4 poz. 1 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 4 pozycja 1: opatrunku bez wycięcia na 

port pionowy oraz bez pasków mocujących. Pozostałe parametry bez zmian. 

Odp. Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów określonych w 
SIWZ. 

 
Pytanie 2. dot. Pakiet nr 8 poz. 9 

Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 8 pozycja 9 kompresów w opakowaniu 

pośrednim a100szt. 

Odp. Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów określonych w 
SIWZ. 
 
(ZAPYTANIE NR 12) 
Pytanie 1. dot. Pakiet nr 12 poz. 1 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic neoprenowych o syntetycznej powłoce polimerowej, wewnętrzna 
powierzchnia ułatwiająca zakładanie na suche i wilgotne dłonie, posiadających mankiet dodatkowo wzmocniony 
rolowanym brzegiem ze strefą adhezyjną. Powierzchnia zewnętrzna delikatnie teksturowana(Idealna dla procedur 
wymagających podwyższonej chwytności). Obniżony poziom AQL po zapakowaniu 0,65. Opakowanie zewnętrzne 
hermetyczne foliowe podciśnieniowe. 

Odp. Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów określonych w 
SIWZ. 

 
Pytanie 2. dot. Pakiet nr 12 poz. 1 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy rękawic  chirurgicznych antyalergicznych bezpudrowych, 
kremowych, półsyntetycznych: lateksowo-nitrylowych, trójwarstwowych. Powierzchnia zewnętrzna 
mikroteksturowana. Warstwa wewnętrzna 100% nitryl, dodatkowo pokrytej warstwą silikonu, co uniemożliwia 
kontakt dłoni z proteinami lateksu, dając jednocześnie komfort użytkowania naturalnej gumy przy jednocześnie 
wysokiej barierowości syntetyku i stanowi korzystne ekonomicznie rozwiązanie. Długość min. 292 mm. Obniżony 
poziom AQL po zapakowaniu 0,65,  opakowanie max 50 par, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, mankiet 
rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami. Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe 
podciśnieniowe. 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 3. dot. Pakiet nr 12 poz. 2 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych lateksowych bezpudrowych ze strukturą 
syntetycznych polimerowych powłok wewnętrznych, zewnątrz antypoślizgowe, kolor brązowy (antyrefleksyjny), 
grubość na palcu 0,33 mm, palec : 0,32mm, dłoń : 0,28mm, rękaw 0,18mm. AQL po zapakowaniu 0,65, 
sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, długość min. 290 mm, Poziom protein lateksowych <50µg/g. 
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Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 
 
 

Pytanie 4. dot. Pakiet nr 12 poz. 3 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic mikrochirurgicznych o powierzchni zewnętrznej 
mikroteksturowanej, wewnętrznej powłoce polimerowej o strukturze sieci ułatwiającej zakładanie na suche i 
wilgotne dłonie, o długości min. 280 mm. Grubość na palcu 0,17 mm, na dłoni 0,16 mm, na mankiecie 0,12 mm. 
Poziom AQL 1,0 o obniżonym poziomie protein wynoszącym < 10 μg/g potwierdzony badaniami niezależnego 
laboratorium od producenta. 
Odp. Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów określonych w 
SIWZ. 
 
Pytanie 5. dot. Pakiet nr 12 poz. 3 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawicy mikrochirurgicznej lateksowo-nitrylowej trójwarstwowej, 
dodatkowo pokrytej warstwą silikonu. Grubość na palcu min. 0,17 mm, na dłoni i mankiecie ≥ 0,14 mm. 
Posiadających zewnętrzną warstwę mikroteksturowaną, mankiet rolowany z widocznym systemem podłużnych i 
poprzecznych wzmocnień. AQL 0,65 po zapakowaniu. 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 6. dot. Pakiet nr 12 poz. 4 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy rękawic chirurgicznych lateksowych bezpudrowych 
polimeryzowanych od strony wewnętrznej, zewnątrz mikroteksturowanych, o długości wynoszącej  min. 285. 
Grubość na palcu min. 0,22 ± 0,01 mm, na dłoni min. 0,20± 0,01 mm, na mankiecie min. 0,17 ± 0,01 mm. 
Mankiet anatomicznie prosty dodatkowo wzmocniony rolowanym brzegiem. Odporne na przenikanie min. 13 
cytostatyków. Obniżony poziom AQL po zapakowaniu 0,65 oraz obniżony poziom protein wynoszący ≤ 10 μg/g. 
Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe. 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 7. dot. Pakiet nr 12 poz. 5 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic z zewnątrz wyrównaną powierzchnią pozwalającą na 
bezproblemowe zakładanie podwójne, polimeryzowanych od strony wewnętrznej dodatkowo pokryta 100% 
czystym liofilizowanym aloesu naturalnego (nawilżający suchą skórę). Ciemnozielone, idealne jako spodnia 

warstwa do identyfikowania mikroperforacji i innych naruszeń. Posiadających obniżony poziom AQL po 
zapakowaniu 0,65. 
Odp. Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów określonych w 
SIWZ. 
 
Pytanie 8. dot. Pakiet nr 12 poz. 6 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o grubości na palcu - 0,22±0,01 mm, 
na dłoni - 0,20±0,01 mm, na mankiecie - 0,17±0,01  mm , AQL: 0,65 po zapakowaniu. Pozostałe wymogi 
zgodnie z SIWZ. 
Odp. Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów określonych w 
SIWZ. 
 
Pytanie 9. dot. Pakiet nr 12 poz. 7 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o grubości na palcu – 0,21 mm, dłoni– 0,17 mm, mankiecie – 
min. 0,145 mm. Długość rękawicy min. 260-280 mm (dopasowana do rozmiaru), AQL:        max. 1,0 (po 

zapakowaniu). Poziom protein lateksowych <20 ug/g. 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 10. dot. Pakiet nr 12 poz. 7 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o poziomie AQL 0,65 po zapakowaniu, poziom protein 
lateksowych ≤ 58 μg/g, grubość (pojedyncza ścianka; min): palec – min. 0,20mm, dłoń – min. 0,19mm, mankiet 
– min. 0,15mm. Długość rękawicy min. 280 mm. 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 11. dot. Pakiet nr 12 poz. 8 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic neoprenowych w kolorze antyrefleksyjnym o syntetycznej 
powłoce polimerowej, wewnętrzna powierzchnia ułatwiająca zakładanie na suche i wilgotne dłonie. Powierzchnia 
zewnętrzna delikatnie teksturowana (Idealna dla procedur wymagających podwyższonej chwytności). Grubość na 
palcu 0,23 mm, na dłoni 0,20, na mankiecie 0,17 mm, wpływająca korzystnie na barierowość rękawicy. Długość 
min 300 mm. Obniżony poziom AQL po zapakowaniu 0,65. Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe 

podciśnieniowe. 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 
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Pytanie 12. dot. Pakiet nr 12 poz. 9 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic sterylnych, lateksowych, bezpudrowych w systemie podwójnego 
zakładania o powierzchni zewnętrznej mikroteksturowanej na całej powierzchni zapewniającej dobrą chwytność 

oraz wewnętrznej warstwie polimerowej o strukturze sieci ułatwiającej zakładanie. Kształt w pełni anatomiczny z 
poszerzoną częścią grzbietową dłoni. Grubość palca zewnętrznej rękawicy na palcu 0,27 mm, na dłoni min. 0,19 
mm oraz rękawica wewnętrzna o grubości na palcach i dłoni min. 0,18 mm, na mankiecie min. 0,17mm. Poziom 
protein < 10 μg/g. AQL 0,65. 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 13. dot. Pakiet nr 13 poz. 1 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nieznacznie różniącej grubości konwencjonalnej rękawicy wynoszącej na 
palcu min. 0,22 ± 0,01 mm, na dłoni min. 0,19 mm, na mankiecie min. 0,16 mm o długości min. 285 mm. 
Obniżony poziom AQL po zapakowaniu 0,65 oraz poziom protein ≤ 10 μg/g. 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 
 
 

Ponadto Zamawiający informuje, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień 

publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.  (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 t.j.), że dokonuje zmiany w 
Formularzu cenowym w załączniku nr 3 do SIWZ we wszystkich Pakietach, polegającej na 
dopisaniu pod pakietem Uwagi o treści: „ilość opakowań należy zaokrąglić do jednego opakowania 
w górę.” 

W związku z powyższymi zmianami Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej 
www.spzoz.zgorzelec.pl uaktualniony dokument: 
1. „2_ZP_2020_FORMULARZ_CENOWY_Załącznik_nr_2_ZMIANA_2” 
 
 
 
 
 
 

Z poważaniem 
 
         Z upoważnienia Dyrektora 
 
               Radosław Jabłoński 
         Zastępca Kierownika Działu 
              Zamówień Publicznych   
                   i Zaopatrzenia 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Otrzymują: 
1) Strona internetowa zamawiającego: www.spzoz.zgorzelec.pl 

3)  A/a 
 
 

http://www.spzoz.zgorzelec.pl/
http://www.spzoz.zgorzelec.pl/
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