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Ożarów Mazowiecki 2020-07-20                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Gminny Samodzielny Publiczny  

Zakład Lecznictwa Otwartego  

w Ożarowie Mazowieckim 

ul. Konopnickiej 8 

05-850 Ożarów Mazowiecki     

 

 

Do Wykonawców 

       

 

Znak postępowania: GSPZLO.3.2020 

 

UDZIELENIE WYJAŚNIEŃ I ZMIANA TREŚCI SIWZ 

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje treść 

zapytań wraz z wyjaśnieniami w prowadzonym postępowaniu na: 

 

„Zakup wraz z sukcesywną dostawą produktów leczniczych/wyrobów medycznych” 

 

A. Wpłynęły zapytania o poniższej treści: 

 

I 
 

1.  Część A-G 

Czy zamawiający dopuści składanie ofert częściowych w obrębie jednej części – na pozycje? 

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w obrębie jednej 

części. 

 

2.  Część A, poz. 26-33,36-44,58-60,66-68,75-76,83-86 

Czy zamawiający wydzieli poz. 26-33,36-44,58-60,66-68,75-76,83-86 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? 

Odpowiedź. Zamawiający nie wydaje zgody na wydzielenie wskazanych pozycji do 

odrębnego pakietu. 

 

3. Część A, poz. 37,39,41 

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie ‘a 3 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, z 

przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań? 

Odpowiedź. Pozycje wskazane w pytaniu nie dotyczą produktów pakowanych w blistrach. 

 

4. Część A, poz. 37,39,41 

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie ‘a 1 szt. w blistrze x 3 blistry x 25 szt. 

blistrów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań? 

Odpowiedź. Pozycje wskazane w pytaniu nie dotyczą produktów pakowanych w blistrach. 
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5. Część A, poz. 42-44 

Czy zamawiający ma na myśli 1 szt kompresy czy 1 opakowanie po 100 szt.? 

Odpowiedź. Zamawiający ma na myśli 1 szt. 

 

6. Część A, poz. 42-44 

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie ‘a 100 szt. w blistrze, z przeliczeniem ilości i 

zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań? 

Odpowiedź. Pozycje wskazane w pytaniu nie dotyczą produktów pakowanych w blistrach. 

 

7. Część A, poz. 58-60 

Czy zamawiający pisząc w kolumnie j.m.  1szt.,  ma na myśli 1 szt.= 1 opakowanie 25 mb w 

stanie rozciągniętym? 

Odpowiedź. 1 sztuka oznacza 1 rolkę 25 mb 
 

8. Część A, poz. 58-60 

Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym częściom ciała, 

rozmiary przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym? 

Rozmiar 1- palec – do 15 mm szer. w stanie spoczynku 

Rozmiar 2- dłoń, palec – 10-25 mm j.w. 

Rozmiar 3-dłoń, stopa – 15-35 mm j.w.  

Rozmiar 4- podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć – 25-45 mm j.w. 

Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w. 

Rozmiar 8 – udo, głowa, biodra – 50-95 mm, j.w.  

Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. J.w.  

Rozmiar 14 – klatka piersiowa , brzuch – 80-140 mm, j.w. 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga siatek odpowiadających rozmiarowo częściom ciała. 

Pozycje 58-59 dotyczą siatek dedykowanych dla dzieci; pozycja 60 dotyczy siatki dla osoby 

dorosłej. 

 

9. Część A, poz. 75 

Czy zamawiający dopuści również kolor niebeiski? 

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza koloru innego niż wskazany w specyfikacji. 

 

10. Część A, poz. 83 

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 10 szt. z 

przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza wyceny za inną liczbę sztuk asortymentu, niż ta 

wskazana w specyfikacji, niezależnie od oferowanej wielkości opakowania. 

 

11. Część A, poz. 76,84-85 

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z 

przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza wyceny za inną liczbę sztuk asortymentu, niż ta 

wskazana w specyfikacji, niezależnie od oferowanej wielkości opakowania. 
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12. Część A, poz. 68 

Prosimy o sprecyzowanie czy  zamawiający wymaga przyrządu do przetoczeń typu  IS czy TS? 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga aparatu typu IS. 

 

13. Część A, poz.84-85 

Czy zamawiający wymaga opakowania papier-folia? 

Odpowiedź. Zamawiający nie precyzuje składu opakowania zewnętrznego wziernika. 

 

II 

 
1. Część A  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1-19, 45, 66-72, 75-77,  80-90 i 

utworzenie z nich odrębnego zadania, co pozwoli na zwiększenie konkurencyjności 

postępowania oraz na uzyskanie korzystnych cen? 

Odpowiedź. Zamawiający nie wydaje zgody na wydzielenie wskazanych pozycji do 

odrębnego pakietu. 

 

2. Część A Pozycja 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a’ 144 szt. (z przeliczeniem na 6 

opakowań)? 

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza wyceny za inną liczbę sztuk asortymentu, niż ta 

wskazana w specyfikacji, niezależnie od oferowanej wielkości opakowania. 

 

3. Część A Pozycje 5-11 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a’ 100 szt. z odpowiednim 

przeliczeniem ilości? 

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza wyceny za inną liczbę sztuk asortymentu, niż ta 

wskazana w specyfikacji, niezależnie od oferowanej wielkości opakowania. 

 

4. Część A Pozycja 14 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a’ 100 szt. z odpowiednim 

przeliczeniem ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę? 

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza wyceny za inną liczbę sztuk asortymentu, niż ta 

wskazana w specyfikacji, niezależnie od oferowanej wielkości opakowania. 

 

5. Część A Pozycja 16-19 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a’ 100 szt. z odpowiednim 

przeliczeniem ilości? 

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza wyceny za inną liczbę sztuk asortymentu, niż ta 

wskazana w specyfikacji, niezależnie od oferowanej wielkości opakowania. 

 

6. Część A Pozycja 75 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stazy automatycznej w kolorze niebieskim? 

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza koloru innego niż wskazany w specyfikacji. 
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7. Część A Pozycja 76 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a’ 100 szt. z odpowiednim 

przeliczeniem ilości? 

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza wyceny za inną liczbę sztuk asortymentu, niż ta 

wskazana w specyfikacji, niezależnie od oferowanej wielkości opakowania.  

 

8. Część A Pozycja 80-82 

Rozmiary kaniul kodowane są dla łatwiejszego rozróżnienia odpowiednim kolorem, zgodnie z 

normą ISO 10555-5:2013, która określa: 

• kolor niebieski – 22 G -  średnica zewnętrzna 0,8 mm lub 0,9 mm 

• kolor różowy – 20 G -  średnica zewnętrzna 1,0 mm lub 1,1 mm 

• kolor zielony – 18 G -  średnica zewnętrzna 1,2 mm lub 1,3 mm 

W związku z powyższym: 

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody przez Zamawiającego na zaoferowanie rozmiarów: 

- pozycja 80 – 22 G - 0,9x25mm, niebieski 

- pozycja 81 – 20 G -  1,1x33mm, różowy 

- pozycja 82 – 18 G - 1,3x45mm, zielony. 

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza innej średnicy kaniul niż wskazana w specyfikacji. 

 

9. Część E pozycja 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 i utworzenie przez to zadania 

wyłącznie z preparatami do dezynfekcji, co pozwoli na zwiększenie konkurencyjności 

postępowania oraz na uzyskanie korzystnych cen? 

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

III 
 

dotyczy: część A pozycja 47  

 

1. Czy Zamawiający w pozycji 47 część A dopuści do  postępowania opatrunek hemostatyczny  

…..  o wymiarach 5 cm x 5 cm wykonany z nieoksydowanej celulozy,   wzmocniony na 

poziomie molekularnym, przeznaczony do tamowania krwawień, nie wymagający mocnego 

ucisku, zdolność do absorpcji płynów w kontakcie z krwią wynosi 2500% jego własnej wagi? 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza w pozycji nr 47 części A opatrunek hemostatyczny,                

o wymiarach 5x5 cm z nieoksydowanej celulozy, zdolny do absorpcji płynów na poziomie 

2500% własnej wagi. 

 

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na produkt pakowany po 2 szt. w saszetce z przeliczeniem 

zamawianej ilości? 

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza wyceny za inną liczbę sztuk asortymentu, niż ta 

wskazana w specyfikacji, niezależnie od oferowanej wielkości opakowania. 

 

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji  47 z części A  i  stworzy osobny 

pakiet dla tych pozycji? 

Odpowiedź. Zamawiający nie wydaje zgody na wydzielenie wskazanych pozycji do 

odrębnego pakietu. 
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IV 

 
1. zał. 6 część B, POZ. 3 

Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej pod względem cenowym oferty prosimy                    

o  wydzielenie z załącznika 6  część B poz. 3- maski FFP2 i utworzenie z niej osobnego pakietu. 

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
 

V 
 

1. Część A, pozycja 15- Czy zamawiający ma na myśli ostrze z trzonkiem? 

Odpowiedź. Tak, Zamawiający ma na myśli ostrze z trzonkiem. 

 

2. Część A, pozycja 20 - Czy zamawiający dopuści osłonę dwuwarstwową w rozmiarze 33x 48 

cm? 

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza osłony dwuwarstwowej w rozmiarze 33x 48 cm 

 

3. Część A, pozycja 20 - Czy zamawiający dopuści osłonę dwuwarstwową w rozmiarze 45x 45 

cm?  

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza osłonę dwuwarstwową w rozmiarze 45x 45 cm. 

 

4. Część A, pozycja 25- Czy zamawiający dopuści żel do kontaktowej fluoryzacji zębów  25g, z 

przeliczeniem ilości do 500 sztuk? 

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza wyceny za inną liczbę sztuk asortymentu, niż ta 

wskazana w specyfikacji, niezależnie od oferowanej wielkości opakowania. 

 

5. Część A, pozycja 37- Czy zamawiający dopuści kompresy gazowe jałowe 10 x 10 pakowane 

po 3 sztuki? 

Odpowiedź. Tylko w przypadku, gdy w opakowaniu zbiorczym są trzy osobne opakowania, 

zawierające pojedyncze kompresy. 

 

6. Część A, pozycja 39- Czy zamawiający dopuści kompresy gazowe jałowe 5 x 5 pakowane po 

3 sztuki? 

Odpowiedź. Tylko w przypadku, gdy w opakowaniu zbiorczym są trzy osobne opakowania, 

zawierające pojedyncze kompresy. 

 

7. Część A, pozycja 41- Czy zamawiający dopuści kompresy gazowe jałowe 7,5 x 7,5 pakowane 

po 3 sztuki? 

Odpowiedź. Tylko w przypadku, gdy w opakowaniu zbiorczym są trzy osobne opakowania, 

zawierające pojedyncze kompresy. 

 

8. Część A, pozycja 52- Czy zamawiający dopuści plaster z opatrunkiem 5 x 7,2 cm? 

Odpowiedź. Tak, Zamawiający dopuszcza plaster z opatrunkiem 5 x 7,2 cm. 
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9. Część A, pozycja 61- Czy zamawiający dopuści opatrunek hemostatyczny 3 x 4 cm? 

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza opatrunku hemostatycznego 3 x 4 cm. 

 

10. Część A, pozycja 66- Czy zamawiający dopuści podkład medyczny w rolce 2 warstwowy 

podfoliowany  50 x 50, w kolorze niebieskim? 

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza podkładu medycznego w rolce 2 warstwowego 

podfoliowanego  50 x 50, w kolorze niebieskim. 

 

11. Część A, pozycja 67- Czy zamawiający dopuści podkład medyczny w rolce 2 warstwowy 

podfoliowany  50 x 50, w kolorze zielonym? 

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza podkładu medycznego w rolce 2 warstwowego 

podfoliowanego  50 x 50, w kolorze zielonym. 

 

 

VI 
 

Część E 

 

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do odrębnego pakietu. 

Wydzielenie w/w pozycji pozwoli na złożenie korzystniejszych ofert oraz uzyskanie przez 

Zamawiającego lepszej cenowo oferty. 

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do odrębnego pakietu. 

Wydzielenie w/w pozycji pozwoli na złożenie korzystniejszych ofert oraz uzyskanie przez 

Zamawiającego lepszej cenowo oferty. 

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

5. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga produktu Octenisept w opakowaniu a 

250ml. 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga produktu o następujących parametrach: 

Płyn do dezynfekcji skóry z dozownikiem 250ml zawierający w składzie dichlorowodorek 

oktenidyny i fenoksyetanol, działający bakteriobójczo, grzybobójczo i wirusobójczo na 

powierzchni rany i w głębszych warstwach skóry oraz błon śluzowych, o działaniu 

bakteriostatycznym. 

 

6. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga produktu Octenisept w opakowaniu a 

50ml. 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga produktu o następujących parametrach: 

Płyn do dezynfekcji skóry z dozownikiem 50ml zawierający w składzie dichlorowodorek 

oktenidyny i fenoksyetanol, działający bakteriobójczo, grzybobójczo i wirusobójczo na 

powierzchni rany i w głębszych warstwach skóry oraz błon śluzowych, o działaniu 

bakteriostatycznym. 
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3,4,5,6. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga preparatu zarejestrowanego jako 

produkt leczniczy. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, 

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 4 grudnia 2007r. w sprawie klasyfikacji 

produktów z pogranicza tylko produkty lecznicze mogą być stosowane zgodnie z prawem do 

dezynfekcji skóry, ran i błon śluzowych. 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga produktów, które zgodnie z prawem mogą być 

stosowane do dezynfekcji skóry i lub ran, przed, po i w trakcie zabiegu. 

 

7. Czy Zamawiający wymaga preparatu w opakowaniach a 1,5 kg czy 6 kg? 

Odpowiedź. Zamawiający nie określa wielkości opakowania. Należy podać cenę za kg 

niezależnie od wielkości oferowanego opakowania. 

 

Część F 

 

2. Prosimy o dopuszczenie preparatu do dezynfekcji małych powierzchni wyrobów medycznych 

w kanistrze a 10L z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. 

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody 

 

3. Prosimy o dopuszczenie płynu do dezynfekcji rąk w opakowaniu a 500 ml z pompką. 

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody 

 

3. Prosimy o dopuszczenie płynu do dezynfekcji rąk w opakowaniu a 100 ml. 

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody 

 

 

VII 

 
1. Część A, pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści osłonki do głowic USG pudrowane pakowane po a’144 sztuki i ich 

wycenę z przeliczeniem ilości opakowań do 6? 

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza wyceny za inną liczbę sztuk asortymentu, niż ta 

wskazana w specyfikacji, niezależnie od oferowanej wielkości opakowania. 

 

2. Część A, pozycja 5-11 

Czy Zamawiający dopuści wycenę igieł iniekcyjnych w opakowaniach a’100 sztuk w 

przeliczeniu na ilość opakowań, odpowiednio: 

Pozycja 5 – 26 opakowań 

Pozycja 6 – 78 opakowań 

Pozycja 7 – 104 opakowania 

Pozycja 8 – 78 opakowań 

Pozycja 9 – 78 opakowań 

Pozycja 10 – 78 opakowań 

Pozycja 11 – 26 opakowań? 

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza wyceny za inną liczbę sztuk asortymentu, niż ta 

wskazana w specyfikacji, niezależnie od oferowanej wielkości opakowania. 
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3. Część A, pozycja 14 

Czy Zamawiający dopuści ostrza chirurgiczne pakowane po a’100 sztuk i ich wycenę z 

przeliczeniem ilości i zaokrągleniem „w górę” do 16 opakowań? 

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza wyceny za inną liczbę sztuk asortymentu, niż ta 

wskazana w specyfikacji, niezależnie od oferowanej wielkości opakowania. 

 

4. Część A, pozycja 16,17,19 

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek dwuczęściowych w opakowaniach a’100 sztuk w 

przeliczeniu na ilość opakowań, odpowiednio: 

Pozycja 16 – 13 opakowań 

Pozycja 17 – 104 opakowań 

Pozycja 19 – 104 opakowania? 

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza wyceny za inną liczbę sztuk asortymentu, niż ta 

wskazana w specyfikacji, niezależnie od oferowanej wielkości opakowania. 

 

5. Część A, pozycja 18 

Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe pakowane po a’50 sztuk i ich wycenę z 

przeliczeniem ilości i zaokrągleniem „w górę” do 6 opakowań? 

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza wyceny za inną liczbę sztuk asortymentu, niż ta 

wskazana w specyfikacji, niezależnie od oferowanej wielkości opakowania. 

 

6. Część A, pozycja 68 

Czy Zamawiający dopuści aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych zawierający ftalany? 

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza aparatu do przetoczeń płynów infuzyjnych 

zawierający ftalany. 

 

7. Część A, pozycja 75 

Czy Zamawiający dopuści stazę automatyczną w kolorze niebieskim/granatowym? 

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza stazę automatyczną w kolorze 

niebieskim/granatowym. 

 

8. Część A, pozycja 76 

Czy Zamawiający dopuści szpatułki drewniane niejałowe pakowane po a’100 sztuk i ich wycenę 

z przeliczeniem ilości do 300 opakowań? 

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza wyceny za inną liczbę sztuk asortymentu, niż ta 

wskazana w specyfikacji, niezależnie od oferowanej wielkości opakowania. 

 

9. Część A, pozycja 80 

Czy Zamawiający dopuści kaniule dożylne o parametrach 22G niebieski 0,9x25 mm? 

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza kaniuli dożylnych o parametrach 22G niebieski 

0,9x25 mm. 

 
10. Część A, pozycja 81 

Czy Zamawiający dopuści kaniule dożylne o parametrach 20G różowy 1,1x32 mm? 

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza kaniuli dożylnych o parametrach 20G różowy 

1,1x32 mm. 

 



 

 

 

9 

 

11. Część A, pozycja 82 

Czy Zamawiający dopuści kaniule dożylne o parametrach 20G zielony 1,3x45 mm? 

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza kaniuli dożylnych o parametrach 20G zielony 

1,3x45 mm. 

 

12. Część A, pozycja 87-88 

Czy Zamawiający dopuści wzierniki uszne pakowane po a’100 sztuk oraz ich wycenę z 

przeliczeniem ilości do 3 opakowań (w obydwu pozycjach)? 

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza wyceny za inną liczbę sztuk asortymentu, niż ta 

wskazana w specyfikacji, niezależnie od oferowanej wielkości opakowania. 

 

13. Część A, pozycja 91 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 37mm? 

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza igły o długości 37mm. 

 

14. Część B, pozycja 5-6 – Czy Zamawiający dopuści wycenę rękawic za parę z odpowiednim 

przeliczeniem zaoferowanej ilości?  

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza wyceny za inną liczbę sztuk asortymentu, niż ta 

wskazana w specyfikacji, niezależnie od oferowanej wielkości opakowania. 

 

15. Część B, pozycja 7-10 – Czy Zamawiający dopuści wycenę rękawic za opakowanie a’100 

lub a’200 z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanej ilości? 

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza wyceny za inną liczbę sztuk asortymentu, niż ta 

wskazana w specyfikacji, niezależnie od oferowanej wielkości opakowania. 

 

 

VIII 
 

1. Część A, pozycja 20 

Czy Zamawiający pisząc „osłona jałowa” ma na myśli serwetę operacyjną jałową?  

Odpowiedź. Tak, Zamawiający pisząc „osłona jałowa” ma na myśli serwetę operacyjną 

jałową. 

 

2. Część A, pozycja 20 

Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną jałową w rozmiarze 45x45cm?  

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza serwety operacyjnej jałowej w rozmiarze 

45x45cm. 

 

3. Część A, pozycja 21,22 

Czy Zamawiający wydzieli pozycje 21, 22 do osobnego pakietu co pozwoli na złożenie większej 

ilości konkurencyjnych ofert?  

Odpowiedź. Zamawiający nie wydzieli pozycji 21, 22 do osobnego pakietu. 

 

4. Część A, pozycja 23 

Czy Zamawiający dopuści watę bawełnianą w opakowaniach a’200g z jednoczesnym 

przeliczeniem zamawianych ilości? 

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza wyceny za inną liczbę sztuk asortymentu, niż ta 

wskazana w specyfikacji, niezależnie od oferowanej wielkości opakowania. 
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5. Część A, pozycja 23 

Czy Zamawiający dopuści watę bawełniano-wiskozową?   

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza waty bawełniano-wiskozowej. 

 

6. Część A, pozycja 24, 25 

Czy Zamawiający wydzieli pozycje 24, 25 do osobnego pakietu co pozwoli na złożenie większej 

ilości konkurencyjnych ofert? 

Odpowiedź. Zamawiający nie wydzieli pozycji 24, 25 do osobnego pakietu. 

 

7. Część A, pozycja 31 

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania gazy opatrunkowej w rozmiarze 1/2m2? 

Odpowiedź. Zamawiający oczekuje produktu zgodnego ze specyfikacją. 

 

8. Część A, pozycja 32 

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania gazy opatrunkowej w rozmiarze 1m2? 

Odpowiedź. Zamawiający oczekuje produktu zgodnego ze specyfikacją. 

 

9. Część A, pozycja 33 

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania gazy opatrunkowej w rozmiarze 1m2? 

Odpowiedź. Zamawiający oczekuje produktu zgodnego ze specyfikacją. 

 

10. Część A, pozycja 34 

Czy Zamawiający dopuści wycenę za przylepiec włókninowy pakowany a’12szt z jednoczesnym 

przeliczeniem zamawianych ilości?  

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza wyceny za inną liczbę sztuk asortymentu, niż ta 

wskazana w specyfikacji, niezależnie od oferowanej wielkości opakowania. 

 

11. Część A, pozycja 35 

Czy Zamawiający dopuści wycenę za przylepiec włókninowy pakowany a’6szt z jednoczesnym 

przeliczeniem zamawianych ilości? 

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza wyceny za inną liczbę sztuk asortymentu, niż ta 

wskazana w specyfikacji, niezależnie od oferowanej wielkości opakowania. 

 

12. Część A, pozycja 42, 43, 44 

Czy Zamawiający dopuści wycenę za kompresy gazowe niejałowe pakowane a’100szt z 

jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości? 

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza wyceny za inną liczbę sztuk asortymentu, niż ta 

wskazana w specyfikacji, niezależnie od oferowanej wielkości opakowania. 

 

13. Część A, pozycja 47 

Czy Zamawiający dopuści opatrunek o rozmiarze 1,6cm x 5,7cm?  

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza opatrunku o rozmiarze 1,6cm x 5,7cm. 
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14. Część A, pozycja 47 

Czy Zamawiający dopuści opatrunek o rozmiarze 1,9cm x 7,6cm?  

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza opatrunku o rozmiarze 1,9cm x 7,6cm. 

 

15. Część A, pozycja 49 

Czy Zamawiający dopuści wycenę pasków do zamykania ran za blister a’5szt z jednoczesnym 

przeliczeniem zamawianych ilości? 

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza wyceny za inną liczbę sztuk asortymentu, niż ta 

wskazana w specyfikacji, niezależnie od oferowanej wielkości opakowania. 

 

16. Część A, pozycja 50 

Czy Zamawiający dopuści wycenę pasków do zamykania ran za blister a’6szt z jednoczesnym 

przeliczeniem zamawianych ilości? 

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza wyceny za inną liczbę sztuk asortymentu, niż ta 

wskazana w specyfikacji, niezależnie od oferowanej wielkości opakowania. 

 

17. Część A, pozycja 51 

Czy Zamawiający dopuści wycenę pasków do zamykania ran za blister a’3szt z jednoczesnym 

przeliczeniem zamawianych ilości?  

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza wyceny za inną liczbę sztuk asortymentu, niż ta 

wskazana w specyfikacji, niezależnie od oferowanej wielkości opakowania. 

 

18. Część A, pozycja 55 

Czy Zamawiający dopuści plaster z opatrunkiem w rozmiarze 5cm x 7,2cm?  

Odpowiedź. Zamawiający oczekuje oferty na plastry dla dzieci, z „obrazkiem/rysunkiem „ 

 

19. Część A, pozycja 55 

Czy Zamawiający dopuści plaster dla dzieci z opatrunkiem w rozmiarze 6cm x 10cm? 

Odpowiedź. Zamawiający oczekuje oferty na plastry dla dzieci, z „obrazkiem/rysunkiem „ 

 

20. Część A, pozycja 52 

Czy Zamawiający dopuści plaster z opatrunkiem w rozmiarze 5cm x 7,2cm?  

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza plaster z opatrunkiem w rozmiarze 5cm x 7,2cm. 

 

21. Część A, pozycja 57 

Czy Zamawiający dopuści wycenę za przylepiec tkaninowy pakowany a’12szt z jednoczesnym 

przeliczeniem zamawianych ilości? 

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza wyceny za inną liczbę sztuk asortymentu, niż ta 

wskazana w specyfikacji, niezależnie od oferowanej wielkości opakowania. 

 

22. Część A, pozycja 61 

Czy Zamawiający wydzieli pozycję 61 do osobnego pakietu co pozwoli na złożenie większej 

ilości konkurencyjnych ofert? 

Odpowiedź. Zamawiający nie wydzieli pozycji 61 do osobnego pakietu. 
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23. Część A, pozycja 66 

Czy Zamawiający dopuści podkład medyczny w kolorze zielonym?  

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza podkładu medycznego w kolorze zielonym. 

 

24. Część A, pozycja 66 

Czy Zamawiający dopuści podkład medyczny w kolorze niebieskim? 

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza podkładu medycznego w kolorze niebieskim. 

 

25. Część A, pozycja 66 

Czy Zamawiający dopuści podkład medyczny w kolorze białym?  

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza podkładu medycznego w kolorze białym. 

 

26. Część A, pozycja 73, 74 

Czy Zamawiający wydzieli pozycje 73, 74 do osobnego pakietu co pozwoli na złożenie większej 

ilości konkurencyjnych ofert?  

Odpowiedź. Zamawiający nie wydzieli pozycji 73, 74 do osobnego pakietu. 

 

27. Część A, pozycja 78, 79 

Czy Zamawiający wydzieli pozycje 78, 79 do osobnego pakietu co pozwoli na złożenie większej 

ilości konkurencyjnych ofert? 

Odpowiedź. Zamawiający nie wydzieli pozycji 78, 79 do osobnego pakietu. 

 

28. Część A, pozycja 89 

Czy Zamawiający wydzieli pozycje 89 do osobnego pakietu co pozwoli na złożenie większej 

ilości konkurencyjnych ofert? 

Odpowiedź. Zamawiający nie wydzieli pozycji 89 do osobnego pakietu. 

 

29. Część B, pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści półmaskę twarzową z filtrem FPP2? 

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza półmaski twarzowej z filtrem FPP2. 

 

 

B. Ponadto Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 zmienia treść SIWZ w 

niniejszym postępowaniu:  

 

a) w załączniku Nr 1 do SIWZ część E – Dezynfekcja zabiegowa  

    oraz 

    w załączniku nr 6 do Oferty część E – Dezynfekcja zabiegowa 
 

● zmienia się poz. 3 kolumna „Asortyment”: 

 

„Płyn do dezynfekcji skóry 1L” 

  

który otrzymuje brzmienie:  
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„Płyn do dezynfekcji skóry zawierający w składzie dichlorowodorek oktenidyny i fenoksyetanol, 

działający bakteriobójczo, grzybobójczo i wirusobójczo na powierzchni rany i w głębszych 

warstwach skóry oraz błon śluzowych, o działaniu bakteriostatycznym.” 

 

● zmienia się poz. 4 kolumna „Asortyment”: 

 

„Płyn do dezynfekcji skóry bezbarwny z dozownikiem 250 ml” 

  

który otrzymuje brzmienie:  
 

„Płyn do dezynfekcji skóry bezbarwny z dozownikiem 250 ml przeznaczony do dezynfekcji 

skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów 

ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów, do 

higienicznej dezynfekcji rąk i w celu zapobiegania grzybicom skóry, zawierający w składzie 2-

propanol, 1-propanol, 2-difenylol, działający bakteriobójczo, grzybobójczo i wirusobójczo, w 

tym na bakterie Gram-dodatnie (gronkowce, w tym MRSA; paciorkowce), bakterie Gram-

ujemne (w tym Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Proteus vulgaris, Proteus mirabilis, 

Klebsiella pneumoniae oraz Enterobacter cloacae), mykobakterie (w tym Mycobacterium 

tuberculosis), grzybobójczo, m. in. na drożdżaki (w tym Candida albicans) i dermatofity (w tym 

Trichophyton mentagrophytes oraz Microsporum gypseum), wirusobójczo na wirusy m. in. HIV-

1, wirus zapalenia wątroby typu B, rotawirusy, adenowirus typ 2, herpes simplex, wirus grypy 

azjatyckiej.” 

 

● zmienia się poz. 5 kolumna „Asortyment”: 

 

„Płyn do dezynfekcji skóry z dozownikiem 250ml” 

  

który otrzymuje brzmienie:  
 

„Płyn do dezynfekcji skóry z dozownikiem 250ml zawierający w składzie dichlorowodorek 

oktenidyny i fenoksyetanol, działający bakteriobójczo, grzybobójczo i wirusobójczo na 

powierzchni rany i w głębszych warstwach skóry oraz błon śluzowych, o działaniu 

bakteriostatycznym.” 

 

● zmienia się poz. 6 kolumna „Asortyment”: 

 

„Płyn do dezynfekcji skóry z dozownikiem 50ml” 

  

który otrzymuje brzmienie:  
 

„Płyn do dezynfekcji skóry z dozownikiem 50ml zawierający w składzie dichlorowodorek 

oktenidyny i fenoksyetanol, działający bakteriobójczo, grzybobójczo i wirusobójczo na 

powierzchni rany i w głębszych warstwach skóry oraz błon śluzowych, o działaniu 

bakteriostatycznym.” 

 

● zmienia się poz. 7 kolumna „Asortyment”: 

 

„Preparat do manualnej dezynfekcji narzędzi chirurgicznych” 

  

który otrzymuje brzmienie:  
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„Preparat do manualnej dezynfekcji instrumentów medycznych, w tym narzędzi chirurgicznych i 

endoskopów giętkich z materiałów: silikon, poliwęglan, polisulfan, szkło akrylowe, do używania 

także w myjkach ultradźwiękowych, charakteryzujący się następującym spektrum biobójczym: 

bakteriobójczym, grzybobójczym, wirusobójczym, sporobójczym, prątkobójczym, niepieniący i 

ulegający całkowitemu rozpuszczeniu w roztworze.” 

 

● zmienia się poz. 8 kolumna „Asortyment”: 

 

„Płyn do mycia rąk przed zabiegami chirurgicznymi spray 500 ml” 

 

który otrzymuje brzmienie:  
 

„Płyn do mycia rąk przed zabiegami chirurgicznymi spray 500 ml o właściwościach 

natłuszczających i nawilżających na skórę, utrzymujących elastyczność skóry i zapobiegających 

wysuszaniu rąk, niezawierający barwników i substancji zapachowych, dopuszczony do 

stosowania u alergików, zawierający w składzie etanol (nie mniej niż 96%) i Bifenyl-2-ol, o 

działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym wobec grzybów drożdżopodobnych i wirusobójczym 

wobec HIV, HBV, HCV, herpes simplex viruses, rota, noro, adeno, polio, vaccinia i SARS.” 

 

 

b) w załączniku Nr 1 do SIWZ część F – Dezynfekcja powierzchni 

    oraz 

    w załączniku nr 6 do Oferty część F – Dezynfekcja powierzchni 
 

● zmienia się poz. 1 kolumna „Asortyment”: 

 

„Preparat do dezynfekcji małych powierzchni wyrobów medycznych spray 1L” 

  

który otrzymuje brzmienie:  
 

„Preparat do dezynfekcji małych powierzchni i wyrobów medycznych spray 1L zawierający w 

składzie 1-propanol, etanol, aldehyd glutarowy, charakteryzujący się następującym spektrum 

biobójczym: bakteriobójczym, grzybobójczym, wirusobójczym, prątkobójczym, o szybkim 

czasie działania: 0,5 – 30 minut w zależności od patogenu, gotowy do użycia (bez konieczności 

rozcieńczania), zalecany do powierzchni odpornych na działanie alkoholi.” 

 

● zmienia się poz. 2 kolumna „Asortyment”: 

 

„Preparat do dezynfekcji małych powierzchni wyrobów medycznych kanister 5L” 

  

który otrzymuje brzmienie:  
 

„Preparat do dezynfekcji małych powierzchni i wyrobów medycznych spray 5L zawierający w 

składzie 1-propanol, etanol, aldehyd glutarowy, charakteryzujący się następującym spektrum 

biobójczym: bakteriobójczym, grzybobójczym, wirusobójczym, prątkobójczym, o szybkim 

czasie działania: 0,5 – 30 minut w zależności od patogenu, gotowy do użycia (bez konieczności 

rozcieńczania), zalecany do powierzchni odpornych na działanie alkoholi.” 
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● zmienia się poz. 3 kolumna „Asortyment”: 

 

„Płyn do dezynfekcji rąk spray 250 ml” 

  

który otrzymuje brzmienie:  
 

„Płyn do dezynfekcji rąk spray 250 ml zawierający w składzie 1-propanol, etanol, aldehyd 

glutarowy, charakteryzujący się następującym spektrum biobójczym: bakteriobójczym, 

grzybobójczym (w tym drożdżakobójczym), wirusobójczym, prątkobójczym, o szybkim czasie 

działania: 0,5 – 5 minut w zależności od patogenu, stosowany przy zabiegach naruszających 

ciągłość tkanki ludzkiej, przy kontakcie z uszkodzoną skórą i śluzówkami lub materiałem 

potencjalnie zakaźnym, o właściwościach nawilżających skórę i bez pozostawiania uczucia 

lepkości.” 

 

● zmienia się poz. 4 kolumna „Asortyment”: 

 

„Płyn do dezynfekcji rąk kanister 5L” 

  

który otrzymuje brzmienie:  
 

„Płyn do dezynfekcji rąk kanister 5L zawierający w składzie 1-propanol, etanol, aldehyd 

glutarowy, charakteryzujący się następującym spektrum biobójczym: bakteriobójczym, 

grzybobójczym (w tym drożdżakobójczym), wirusobójczym, prątkobójczym, o szybkim czasie 

działania: 0,5 – 5 minut w zależności od patogenu, stosowany przy zabiegach naruszających 

ciągłość tkanki ludzkiej, przy kontakcie z uszkodzoną skórą i śluzówkami lub materiałem 

potencjalnie zakaźnym, o właściwościach nawilżających skórę i bez pozostawiania uczucia 

lepkości.” 

 

 

 

Zamawiający na podstawie art. 12a ust. 1 i 2 - ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia 

termin składania ofert z dnia 24.07.2020 r. na dzień 28.07.2020 r. Godziny składania ofert: 11.00 

i otwarcia ofert: 11.30 pozostają bez zmian. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu  

przez okres 30 dni liczony jest od dnia składania ofert tzn. od dnia 28.07.2020 r. 

 

 

        

                                                                                                    Kierownik  

       Gminnego Samodzielnego Publicznego 

             Zakładu Lecznictwa Otwartego 

        Waldemar Roszkiewicz 


