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BPR SPZOZ/ZP/04/2020                                                     Sanok, dnia 19 luty 2020r. 
 
 
do wszystkich uczestników postępowania 
 
 

dotyczy: przetarg nieograniczony nr  BPR/PN/02/2020 
na dostawę opatrunków oraz sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku dla Biesz-

czadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku 
  

 
Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców: 
Pytanie 1: 
Pytanie 1 
Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 2 poz. 26 i dopuści: 
Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, nasączone 70% alkoholem 
izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 9x12cm, trzykrotnie złożone, 6 
warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku? 

Odpowiedź: Zamawiający  podtrzymuje zapisy SIWZ 
 
lub 
Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, nasączone 70% alkoholem 
izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 
9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku? 
W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O UŚCIŚLENIE ILE OPAKOWAŃ ZBIORCZYCH 
GAZIKÓW MAMY ZAPROPONOWAĆ, JEŚLI NASZE GAZIKI PAKOWANE SĄ PO 100SZT. 

Odpowiedź: Nie wyraża zgody na wydzielenie , Zamawiający  dopuszcza takie gaziki i  oczekuje 
500 opakowań po 100szt. 
 
Pytanie 2: 
Czy Zamawiający zgodzi się wydzielić z pak. 2 do osobnego zadania pozycje 2, 10 i 11 z załącznika 2? 

Odpowiedź: Zamawiający  podtrzymuje zapisy SIWZ 
 
Pytanie 3: 
Czy Zamawiający będzie wymagał zaoferowania oryginalnych akcesoriów do LIFEPAK 15, przetesto-

wanych do użycia, zgodnych z zaleceniami, producenta, instrukcją obsługi i CE defibrylatora?  

Odpowiedź: Zamawiający  podtrzymuje zapisy SIWZ 
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Pytanie 4: 
Pakiet 1 Pozycje 1, 2, – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania gazy bawełnianej 

kopertowanej bez założonych brzegów, pozostałe parametry spełnione. 
Odpowiedź: TAK Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 5: 
Pakiet 1, Pozycja 3– Czy Zamawiający dopuści możliwość zmiany w zakresie klasyfikacji kompresów 
gazowych niejałowych w przypadku, gdy producent w związku z wejściem w życie rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017r. w sprawie wyrobów 
medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i 
rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, dokona 
zmiany klasyfikacji? 
Producenci w ramach procesu uzyskiwania deklaracji zgodności w związku z wymaganiami w/w 
rozporządzenia mogą dokonywać zmiany klasyfikacji wyrobu medycznego. Co oznacza, że wyrób 
medyczny, który zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ma klasę IIa reg. 7 może zostać 
zakwalifikowany do klasy I reg.4. Nie wynika to ze zmiany jego parametrów technicznych czy 
jakościowych, bo te pozostaną bez zmian, lecz podejścia producenta do procesu sklasyfikowania 
wyrobów gazowych niesterylnych, jako produktów nie będących już wyrobem inwazyjnym do procedur 
tzw. „ wysokiego ryzyka”. 
 
W związku z powyższym wnosimy o wprowadzenie zmian postanowień umowy w §... poprzez dodanie 
poniższego zapisu: 
"Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w zakresie dotyczącym zmiany klasy wyrobu 
medycznego  w przypadku, gdy producent wyrobu medycznego, w związku z wejściem w życie 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w 
sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i 
rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, dokona 
zmiany klasy tego wyrobu medycznego." 
Odpowiedź: TAK Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 6: 
 czy Zamawiający dopuści możliwość zmiany zapisów wzoru umowy    § 3  – na następujące: 

 
Zamawiający będzie miał prawo żądać kar umownych z następujących tytułów i następującej 
wysokości: 
2) W przypadku nie dostarczenia towaru w określonym umową terminie Zamawiający naliczy karę 

umowną w wysokości 0,5% wartości towaru nie dostarczonego z zamówieniem Zamawiającego, 
za każdy dzień zwłoki, przy czym zwłoka ta nie może trwać dłużej niż 5 dni. 

Odpowiedź: Nie wyraża zgody, Zamawiający  podtrzymuje zapisy SIWZ 
 
Pytanie 7: 
Dot. Pakietu nr 1, poz. 6  
Czy Zamawiający dopuści przylepiec z włókniny z klejem akrylowym o rozmiarze 2,5cm x 9,14mi? 
Odpowiedź: TAK Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie 8: 
Dot. Pakietu nr 1, poz. 7.  

Czy Zamawiający dopuści opatrunek na kleju akrylowym w rozmiarze 8 x 5,8cm? 

Odpowiedź: TAK Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie 9: 
Dot. Pakietu nr 1, poz. 8:  
czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 15 x 20cm, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ? 
Odpowiedź: Nie wyraża zgody, Zamawiający  podtrzymuje zapisy SIWZ 
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Pytanie 10: 
Dot. Pakietu nr 1, poz. 9-10:  

czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową o składzie z przędzy poliuretanowej 15% i 
poliamidowej 85%? 

Odpowiedź: Nie wyraża zgody, Zamawiający  podtrzymuje zapisy SIWZ 
 
Pytanie 11: 
Dot. Pakietu nr 1, poz. 11 -12:  

czy Zamawiający dopuści elastyczną opaskę dzianą o rozciągliwości 150% o składzie 97,5% jedwab 
poliamidowy i 2,5% przędza elastomerowa? 

Odpowiedź: Nie wyraża zgody, Zamawiający  podtrzymuje zapisy SIWZ 

Pytanie 12: 
Dot. Pakietu nr 1, poz. 11 : 

 czy Zamawiający dopuści elastyczną opaskę dzianą w rozmiarze 4m x 8cm? 

Odpowiedź: Nie wyraża zgody, Zamawiający  podtrzymuje zapisy SIWZ 
 

Pytanie 13: 
Pakiet 1, poz.5-6 
Czy Zamawiający dopuści przylepiec z klejem akrylowym naniesionym metodą ciągłą? 

Odpowiedź: Nie wyraża zgody, Zamawiający  podtrzymuje zapisy SIWZ 
 
Pytanie 14: 
Pakiet 1, poz.6 
Czy Zamawiający dopuści przylepiec z włókniny na rolce? 

Odpowiedź: Nie wyraża zgody, Zamawiający  podtrzymuje zapisy SIWZ 
 
Pytanie 15: 
Pakiet 1, poz.6 
Czy Zamawiający dopuści przylepiec o długości 9,14m? 

Odpowiedź: TAK Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie 16: 
Pakiet 1, poz.7 
Czy Zamawiający dopuści opatrunek z klejem akrylowym? 

Odpowiedź: TAK Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 17: 
Pakiet 1, poz.8 
Czy Zamawiający dopuści opatrunek z siatki bawełnianej nasączonej parafiną w rozmiarze 15x20cm? 

Odpowiedź: Nie wyraża zgody, Zamawiający  podtrzymuje zapisy SIWZ 
 
Pytanie 18: 
Pakiet 1, poz.9-10 
Czy Zamawiający dopuści elastyczną siatkę o zawartości 70-80% przędzy poliamidowej, 20-30% 
poliuretanowej przędzy elastomerowej? 
 

Odpowiedź: Nie wyraża zgody, Zamawiający  podtrzymuje zapisy SIWZ 
 
Pytanie 19: 
Pakiet 1, poz.11-12 
Czy Zamawiający dopuści elastyczną opaskę dzianą o rozciągliwości ok.150%? 
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Odpowiedź: Nie wyraża zgody, Zamawiający  podtrzymuje zapisy SIWZ 
 
 
Pytanie 20: 
Pakiet 1, poz.11-12 
Czy Zamawiający dopuści opaskę elastyczną dzianą o rozciągliwości min.120%? 

Odpowiedź: Nie wyraża zgody, Zamawiający  podtrzymuje zapisy SIWZ 
 
 
Pytanie 21: 
Pakiet 2, poz.7, 18, 24 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 7, 18, 24 z zadania 2 i utworzenie z niej 
odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również 
złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert. 

Odpowiedź: Nie wyraża zgody, Zamawiający  podtrzymuje zapisy SIWZ 
 
 
Pytanie 22: 
Pytanie do pakietu nr 2 poz. 4-7 
Prosimy Zamawiającego o podanie modelu ssaka, do którego mają być dedykowane produkty z pozycji 
4 – 7 . 
Odpowiedź: . Laerdal LSU 
 
Pytanie 23: 
Pytanie do pakietu nr 2 poz. 7 
Prosimy Zamawiającego o podanie ilu litrowy ma być wkład do ssaka? Jaki model ssaka? 

Odpowiedź: 1 litr 
 
 
Pytanie 24: 
Pytanie do pakietu nr 2 poz. 19 
Czy Zamawiający ma na myśli kaczki jednorazowe plastikowe czy tekturowe? 

Odpowiedź: Tekturowe 
 
Pytanie 25: 
Pytanie do pakietu nr 2 poz. 20 
Czy Zamawiający ma na miski nerkowate jednorazowe plastikowe czy tekturowe? 

Odpowiedź: Tekturowe 
 
Pytanie 26: 
Pytanie do pakietu nr 2 poz. 26 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie gazików dezynfekcyjnych z alkoholem o rozmiarze 5,6 x 6,5 
cm op=100 szt. ? 
Odpowiedź: Nie wyraża zgody, 

 

Pytanie 27: 
Pytanie do pakietu nr 2 poz. 28 
Czy Zamawiający dopuści rurki krtaniowe nowej generacji LTS-D jednorazowe, dwuświatłowe, z 
dwoma mankietami, pakowane sterylnie w zestawie ze strzykawką ? 

Odpowiedź: Nie wyraża zgody, Zamawiający  podtrzymuje zapisy SIWZ 
 
Pytanie 28: 
Pakiet nr 2 poz. 8-11 
Czy Zamawiający oczekuje sztuk czy też kompletów? Najmniejsze opakowanie = 1 komplet, czyli 2 
sztuki. 

Odpowiedź: Komplet = 2 sztuki i oczekujemy kompletów 
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Pytanie 29: 
Pakiet 1, poz. 1-2, 

Czy  Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyrobów sterylizowanych metodami, które zgodnie z obo-
wiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych , w tym metodą 
EO? 

Odpowiedź: Nie wyraża zgody, Zamawiający  podtrzymuje zapisy SIWZ 
 
Pytanie 30: 

Pakiet 1, poz.3 
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.  

Odpowiedź: Nie wyraża zgody, Zamawiający  podtrzymuje zapisy SIWZ 
 
Pytanie 31: 
Pakiet 1, poz.3 
Czy zamawiający dopuści 13 nitkowe 12 warstwowe? 
Odpowiedź: Nie wyraża zgody, Zamawiający  podtrzymuje zapisy SIWZ 
 
 
Pytanie 32: 
Pakiet 1, poz.3 
Czy zamawiający dopuści 17 nitkowe 8 warstwowe? 
Odpowiedź: Nie wyraża zgody, Zamawiający  podtrzymuje zapisy SIWZ 
 

Pytanie 33: 

Pakiet 1, poz. 9-10 

Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym częściom ciała, roz-
miary 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  dopuszcza 
 

Pytanie 34: 

Pakiet 1, poz., 1-3,9-15 

Czy zamawiający wydzieli poz.1-3,9-15 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: Nie wyraża zgody, Zamawiający  podtrzymuje zapisy SIWZ 
 

Pytanie 35: 

Pakiet 1, poz. 9-10 
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Czy Zamawiający dopuści siatki opatrunkowe elastyczne wykonane 70 % - 80 % z przędzy poliamido-
wej teksturowanej (nazwa zamienna nylon, elastil, poliamid) oraz 20 % - 30 % poliuretanowej przędzy 
elastomerowej (nazwa zamienna lycra, spandex, elastan, dorlastan)? 

Odpowiedź: Nie wyraża zgody, Zamawiający  podtrzymuje zapisy SIWZ 
 

 

Pytanie 36: 

Pakiet 1, poz. 10-12 

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: 
poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz 
opakowania indywidualnego?  

Odpowiedź: Zamawiający  podtrzymuje zapisy SIWZ 
 

Pytanie 37: 

Pakiet 1, poz. 14-15 

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą podtrzymującą wykonaną z przędzy  poliestrowej  100%, gdyż 
włókna wiskozowe stosowane jako zamiennik poliestru są niezbyt wytrzymałe, gniotą się oraz 
elektryzują, co wpływa niekorzystnie na komfort pacjenta? 

Odpowiedź: Nie wyraża zgody, Zamawiający  podtrzymuje zapisy SIWZ 
 

Pytanie 38: 
Pakiet 2, poz. 3,12-17,19-20,25 

Czy zamawiający wydzieli poz. 3,12-17,19-20,25 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli in-
nym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym sa-
mym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych? 

Odpowiedź: Nie wyraża zgody, Zamawiający  podtrzymuje zapisy SIWZ 
 

UWAGA!!! 

Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców mających wpływ na zaoferowany przedmiot 
zamówienia, należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie w formularzu cenowym przedmiotu 
zamówienia. 

Z poważaniem 


