
POWIATOWY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 
W RYDUŁTOWACH I WODZISŁAWIU ŚL. Z SIEDZIBĄ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM
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DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA
Wodzisław Śląski  03.11.2017 r.

 Do: Oferenci biorący udział w postępowaniu na dostawę materiałów 
opatrunkowych –   nr sprawy: 17/ZP/2017

Dyrekcja Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu 
Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim informuje, że wpłynęły następujące pytania do w/w 
postępowania:

Pytanie nr 1
Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu 9 plastry pokryte hypoalergicznym klejem kauczukowym, 
pozostałe parametry bez zmian, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie 
Wykonawców,   a   Zamawiającemu   otrzymanie   atrakcyjnej   oferty   cenowej?
Odp. Dopuszczamy.
Pytanie nr 2
Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 9 w pozycji 6 opatrunek o wymiarach 35cm z 10cm, 
pozostałe parametry bez zmian, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, 
a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej?
Odp. Dopuszczamy.
Pytanie nr 3
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 17 w pozycji 4 siatkę o wymiarach 1 mb w stanie swobodnym,
czyli 2,5m w stanie roboczym, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, 
a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej? 
Odp. Należy zaoferować zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 4
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 30 odstąpi od wymogu posiadania przez kompresy opakowania z co 
najmniej jedną etykietą samoprzylepną? Umożliwi to udział w przetargu większej liczbie Wykonawców,
a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej?
Odp. Należy zaoferować zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 5
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 31 wymaga gazy jałowej sterylizowanej parą wodną?
Odp. Nie wymagamy.
1. Dotyczy pakietu 26, poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku na twarz w rozmiarze 30cm 
x 40cm w miejsce wymaganego 20cm x 45cm?

Odp. Wyrażamy zgodę.
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty oświadczenia o braku przynależności 

do jakiejkolwiek grupy kapitałowej w przypadku oferenta, który nie należy do żadnej grupy 
kapitałowej?

Odp. Tak.
Pakiet 25, poz. 1

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładów ginekologicznych w rozm. 39 x
14 cm, niejałowy w opak. po 28 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 3572 op.?

Odp. Wyrażamy zgodę.

Pakiet nr 26 – Hydrożele oparzeniowe
Czy Zamawiający wymaga sterylnych 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.  Może być  używany na każdej  głębokości  rany
oparzeniowej: powierzchownej, częściowej, częściowo głębokiej i na całej grubości.  Zgodne są z pH
ludzkiej skóry. Opatrunek ma formę materiału bazowego (poliester odporny na rozdarcia) 



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?
Odp. Nie wymagamy.
Czy Zamawiający w pakiecie nr 26 poz. nr 2 dopuści możliwość zaoferowania opatrunku 
hydrożelowego, schładzającego, ratunkowego o rozmiarze 10x40 cm, który pokrywa taką samą 
powierzchnię ciała jak opatrunek 20x20 cm?
Odp. Dopuszczamy. 
Czy Zamawiający w pakiecie nr 26 poz. nr 4 dopuści możliwość zaoferowania opatrunku 
hydrożelowego, schładzającego, ratunkowego o rozmiarze 20x55 cm?
Odp. Dopuszczamy. 

Czy Zamawiający w pakiecie nr 26, poz. nr 6  dopuści możliwość zaoferowania opatrunku 
hydrożelowego, schładzającego, ratunkowego na twarz w rozmiarze 30x40 cm, który pokrywa miejsca
szczególnie wrażliwe i narażone na oparzenia czyli uszy oraz szyję?
Odp. Dopuszczamy. 

Zaoferowane wymiary opatrunków hydrożelowych są standardowymi wymiarami tego typu 
asortymentu. Dopuszczenie w/w zmian nie wpływa na wartość funkcjonalno – użytkową opatrunków. 
Poza tym zaakceptowanie w/w wymiarów pozwoli na złożenie ofert przez większą grupę 
Wykonawców, co wpłynie na uzyskanie przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty.

1. Czy  Zamawiający,  w  zakresie  pakietu  nr  9,  dopuści  złożenie  oferty  z  opatrunkami  o
wymiarach  nieznacznie  odbiegających  od  wymaganych  w  SIWZ  tj.  10x9cm  dla  poz.  2,
15x9cm dla poz. 3, 20x9cm dla poz. 4, 25x9cm dla poz. 5, 30x9cm dla poz. 6 oraz 35x9cm dla
poz. 7, spełniającymi pozostałe wymagania SIWZ? 

Odp. Dopuszczamy. 

Pakiet 4 poz. 1-3
Czy Zamawiający dopuści opatrunki pakowane pojedynczo w zbiorczym opakowaniu a’100szt 
z  przeliczeniem  podanych  ilości?  Państwa  zgoda  umożliwi  zaoferowanie  korzystniejszej  ceny
eliminując konieczność jej zaokrąglenia w przypadku wyceny za 1szt?
Odp. Dopuszczamy. 
Pakiet 9 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści opatrunki pakowane pojedynczo w zbiorczym opakowaniu a’100szt 
z  przeliczeniem  podanych  ilości?  Państwa  zgoda  umożliwi  zaoferowanie  korzystniejszej  ceny
eliminując konieczność jej zaokrąglenia w przypadku wyceny za 1szt?
Odp. Dopuszczamy. 
Pakiet 9 poz. 2-3
Czy Zamawiający dopuści opatrunki pakowane pojedynczo w zbiorczym opakowaniu a’30szt 
z  przeliczeniem  podanych  ilości?  Państwa  zgoda  umożliwi  zaoferowanie  korzystniejszej  ceny
eliminując konieczność jej zaokrąglenia w przypadku wyceny za 1szt?
Odp. Dopuszczamy. 
Pakiet 9 poz. 4-7
Czy Zamawiający dopuści opatrunki pakowane pojedynczo w zbiorczym opakowaniu a’25zt 
z  przeliczeniem  podanych  ilości?  Państwa  zgoda  umożliwi  zaoferowanie  korzystniejszej  ceny
eliminując konieczność jej zaokrąglenia w przypadku wyceny za 1szt?
Odp. Dopuszczamy. 
Pakiet 10 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści opatrunki bez wycięcia w rozmiarze 10x12cm?
Odp. Nie dopuszczamy. 
Pakiet 10 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści opatrunki w rozmiarze 6x7cm?
Odp. Nie dopuszczamy. 
Pakiet 13 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści paski do zamykania ran w rozmiarze 3x75mm?
Odp. Nie dopuszczamy. 
Pakiet 13 poz. 3
Czy Zamawiający dopuści paski do zamykania ran w rozmiarze 6x100mm?
Odp. Nie dopuszczamy. 
Pakiet 13 poz. 4
Czy Zamawiający dopuści paski do zamykania ran w rozmiarze 13x100mm?
Odp. Nie dopuszczamy. 



Pakiet 24 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści ligninę pakowaną a’5kg z przeliczeniem podanych ilości?
Odp. Dopuszczamy. 
Pakiet 29 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści serwetę gazową pakowaną a’2szt z przeliczeniem podanych ilości?
Odp. Dopuszczamy. 
Pakiet 29 poz. 1
Czy Zamawiający, w przypadku udzielenia negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, zgodzi się na
wydzielenie pozycji nr 1 do osobnego zadania?
Odp. Nie wydzielamy.
Pakiet 30 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe o wadze 1 kompresu min. 1,54g?
Odp. Należy zaoferować zgodnie z SIWZ.
Pakiet 30 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe o wykroju gazy min. 24cm x 28cm?
Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe o wadze 1 kompresu min. 1,54g?
Odp. Należy zaoferować zgodnie z SIWZ.
Pakiet 30 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe o wadze 1 kompresu min. 2,78g?
Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe o wadze 1 kompresu min. 1,54g?
Odp. Należy zaoferować zgodnie z SIWZ.
Pakiet 30 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe o wykroju gazy min. 33cm x 38cm?
Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe o wadze 1 kompresu min. 1,54g?
Odp. Należy zaoferować zgodnie z SIWZ.

Zadanie nr 4, poz. 1-2
Czy Zamawiający wydzieli pozycje do osobnego pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność
postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie
rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.
Odp. Nie wydzielamy.
Zadanie nr 4, poz. 3
Proszę o dopuszczenie plastra w rozmiarze 6x8 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odp. Dopuszczamy.
Zadanie nr 4, poz. 1-3
Czy Zamawiający wydzieli pozycje do osobnego pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność
postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie
rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.
Odp. Nie wydzielamy.
Zadanie nr 10, poz. 2
Proszę o dopuszczenie plastra w rozmiarze 9x11 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odp. Dopuszczamy.
Pakiet 7 poz.2
Prosimy o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 15cmx15cm, pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.
Odp. Dopuszczamy.
Pakiet 7 poz.1-2
Prosimy o wyjaśnienie czy należy zaoferować hydrowłókniste chłonne opatrunki ?
Odp. Dopuszczamy, nie wymagamy.
Pakiet 9 poz. 3,4 
Prosimy o dopuszczenie przylepców z kanciastymi rogami, spełniających pozostałe zapisy SIWZ.
Odp. Nie dopuszczamy.
Pytanie 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 15 w pozycjach od nr 1 do nr 3 opasek 
gipsowych z czasem wiązania 4-6 minut.
Odp. Dopuszczamy.
Pytanie 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 29 w pozycji nr 1 serwetę gazową z nitką RTG 
bez tasiemki, spełniającą pozostałe wymagania Zamawiającego.
Odp. Wymagamy zgodnie z SIWZ.
Pytanie 3
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 30 w pozycji nr 1 kompresy gazowe jałowe 
o wykroju z gazy po rozłożeniu: min. 24 cm x min. 28 cm.
Odp. Należy zaoferować zgodnie z SIWZ.
Pytanie 4
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 30 w pozycji nr 2 kompresy gazowe 



o nieznacznie różniącej się wadze od wymaganej tj. gramatura 1 kompresu min. 2,71 g oraz wykroju 
z gazy po rozłożeniu: min. 30,5 cm x min. 36,5 cm.
Odp. Należy zaoferować zgodnie z SIWZ.

Pakiet 20, poz. 5-8:
Czy Zamawiający wymaga, aby pieluchomajtki dziecięce posiadały aktualne i ważne świadectwa PZH 
oraz Instytutu Matki i Dziecka i czy należy dołączyć te dokumenty do złożonej oferty? 
Odp. Nie wymagamy.
Pakiet 24, poz. 1:
Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowana lignina bielona była wyrobem medycznym? 
Odp. Nie wymagamy.
Pakiety 28 – 33:
Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane wyroby jałowe w tych pakietach sterylizowane były 
najbezpieczniejszą metodą dla pacjenta – tj. parą wodną? 
Odp. Wymagamy wyłącznie do pakietu 30.
Pytania do projektu umowy:

1. Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, 
za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odp. Tak.
2. Zważywszy na treść § 2 ust. 1 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości 

wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?
Odp. Zamawiający nie jest w stanie określić jakie osoby będzie hospitalizował a tym samym nie 
wiadomo  jakich artykułów i w jakiej ilości będzie potrzebował.

3. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 3 ust. 2 wzoru umowy został dodany podpunkt 4) 
4. o następującej (lub podobnej) treści: „przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut 

EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy lub w przypadku gdy suma 
miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez
Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%”?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 
5. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 lit. a) wzoru umowy po wyrażeniu „48 godzin” 

zostało dodane wyrażenie „przypadających w dni robocze”? 
Jeżeli krótki 48-godzinny termin załatwienia reklamacji miałby obejmować również dni wolne od 
pracy, wymagałoby to zorganizowania specjalnej obsługi dostaw do Zamawiającego. 
Zwiększałoby to koszty logistyczne dostaw i miałoby niekorzystny dla Zamawiającego wpływ na 
kalkulację ceny oferowanej w przetargu. 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 
5. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione 

słowem „zwłoki”? 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
PAKIET 05

1. Poz.1-3 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania plastra i przylepców pokrytych 
hypoalergicznym klejem kauczukowym? 

2. Poz. 2-5 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepców o wymiarach 
odpowiednio:
- poz. 2 – 2,5cm x 9,2m
- poz. 3,4,5 – 5cm x 9,2m
z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Dopuszczamy.
PAKIET 06

1. Poz. 1-3 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania taśmy samoprzylepnej 
włókninowej na hipoalergicznym kleju kauczukowym?

Odp. Dopuszczamy.
PAKIET 09

1. Poz. 1-7 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepców pokrytych 
hypoalergicznym klejem kauczukowym?

Odp. Dopuszczamy.
2. Poz. 6 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepca w rozmiarze 25cm x 

10cm lub 35cm x 10cm?
Odp. Dopuszczamy rozmiar 35cm x 10cm.



PAKIET 14
1. Poz. 1-2 -  W związku z wprowadzeniem opatrunku nowej generacji i  zaprzestania produkcji

dotychczasowej  wersji  opatrunku  Tanderwet  24  Active,  zwracamy  się  z  prośbą  do
Zamawiającego  o  dopuszczenie  opatrunku  spełniającego  wymagania  SIWZ
charakteryzującego  się  czasookresem  stosowanie  przez  72  godziny  z   odpowiednim
przeliczeniem zamawianych ilości? tj.:
- poz. 1 – 167 szt.
- poz. 2 – 167 szt.
Nasza  prośba wynika  z faktu,  iż  oferowany opatrunek jest  odpowiednio  droższy  co  może
skutkować przekroczeniem szacunków.

Odp. Dopuszczamy. 
PAKIET 15

1. Poz. 1-3 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek gipsowych w 
opakowaniu jednostkowym a’2szt?

Odp. Dopuszczamy. 
PAKIET 17

1. Poz. 4 – Czy Zamawiający dopuści elastyczną siatkę opatrunkową w formie rękawa, 
2. o szerokości 5cm, ze wskazaniem do zastosowania odpowiednio: dorośli – noga, stopa; 

dzieci – tułów
Odp. Dopuszczamy. 
PAKIET 24

1. Poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ligniny celulozowej w 
opakowaniu jednostkowym a’5kg?

Odp. Dopuszczamy z przeliczeniem ilości. 
PAKIET 28

1. Poz. 1-5 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów w opakowaniu 
jednostkowym a’2szt, z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Nie dopuszczamy. 
PAKIET 29

1. Poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety gazowej w opakowaniu 
jednostkowym a’2szt, z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Nie dopuszczamy. 
PAKIET 30

1. Poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych, jałowych 
12-warstwowych 17-nitkowych z podwijanymi brzegami o wadze 1 kompresu  min. 1,61g?

Odp. Należy zaoferować zgodnie z SIWZ.
2. Poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych, jałowych 

12-warstwowych 17-nitkowych z podwijanymi brzegami o wadze 1 kompresu  min. 2,82g?
Odp. Należy zaoferować zgodnie z SIWZ.

3. Poz. 1,2 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów posiadających 
zamiast samoprzylepnej etykiety nadrukowane na opakowaniu jednostkowym informacji 

     o terminie ważności, serii, kod wyrobu?
Odp. Należy zaoferować zgodnie z SIWZ.

                                                                                            Z poważaniem 
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