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Zielona Góra, 10/04/2020 r. 

 

Wykonawcy, 

którzy ubiegają się 

o udzielenie zamówienia publicznego 

w nw. postępowaniu 

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa Pzp) zawiadamiam, 

że w postępowaniu pn.: „Dostawa leków, płynów infuzyjnych, sprzętu medycznego jednorazowego 

użytku, środków opatrunkowych i dezynfekcyjnych” wpłynął wniosek o wyjaśnienie Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) na który Zamawiający udzielił na podstawie art. 38 ust. 1a 

ustawy Pzp następującej odpowiedzi. 

Treść wniosku złożonego przez Wykonawcę i udzielone wyjaśnienia: 

Pytanie 1  

Zadanie 2, poz. 19-22 

Czy zamawiający wydzieli poz.19-22 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 wydzieli. 

 

Pytanie 2  

Zadanie 2, poz. 28 

Czy zamawiający wydzieli poz.28 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 wydzieli. 

 

Pytanie 3 

Zadanie 2,poz. 28 

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. 

Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy 

w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu 

tylko komory bez PVC. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 4 

Zadanie 2,poz. 28 

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych bez ftalanów z 

informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości 

ftalanów?  
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Odpowiedź: Zamawiający wymaga. 

 

Pytanie 5 

Zadanie 3, poz. 5-7,20-22 

Czy zamawiający wydzieli poz. 5-7,20-22 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 wydzieli. 

 

Pytanie 6 

Zadanie 3, poz. 8-15 

Czy Zamawiający dopuści siatki opatrunkowe elastyczne wykonane 70 % - 80 % z przędzy poliamidowej 

teksturowanej (nazwa zamienna nylon, elastil, poliamid) oraz 20 % - 30 % poliuretanowej przędzy 

elastomerowej (nazwa zamienna lycra, spandex, elastan, dorlastan)? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

 

Pytanie 7  

Zadanie 3, poz. 8-15 

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. 

 

Pytanie 8 

Zadanie 3, poz. 18-19 

Czy zamawiający dopuści kompres 17 nitkowy 8 warstwowy? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 9 

Zadanie 3, poz. 23 

Czy zamawiający dopuści wymiary 6 cm x 8 cm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści. 
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Pytanie 10  

Zadanie 3, poz. 16-19,23,33 

Czy zamawiający wydzieli poz. 16-19,23,33 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 wydzieli. 


