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          Parczew, dnia 21.06.2013r. 

 
Dział Zamówień Publicznych 
fax (83) 355 21 13 
 
Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/12/2013 (5) 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych, szwów, wyrobów z flizeliny 
 
 

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
 

        W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, działając 
na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst 
jednolity Dz. U. z 2010r Nr 113  poz. 759 ze zmianami), SPZOZ w Parczewie udziela odpowiedzi na 
poniższe pytania zadane przez Wykonawcę. 
      Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza się na 
stronie internetowej Zamawiającego. 
 

 
Pytanie 1 
Pytanie dot. wzoru umowy 
Czy Zamawiający dopuści zmianę ceny brutto w przypadku zmiany ustawowej stawki VAT wynikającej                
z przepisów prawa, - zmianie ulega cena brutto zaś cena netto pozostaje bez zmian. Powyższa zmiana do 
umowy zostanie wprowadzona aneksem? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Zadanie 2 poz. 17 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku o wymiarach 10cmx10cm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Zadanie 2 poz. 18 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku o wymiarach 10cmx10cm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Zadanie 2 pyt. 19 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku o wymiarach 10cmx10cm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Zadanie 2 poz. 20 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku o wymiarach 10cmx10cm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Zadanie 2 poz. 17, 18, 19, 20 
W przypadku dopuszczenia opatrunków o wymiarach 10cmx10cm prosimy o utworzenie odrębnego 
pakietu dla poz. 17, 18, 19, 20 w celu umożliwienia złożenia  wykonawcom większej liczby 
konkurencyjnych ofert? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Zadanie 5 poz. 8, 9, 11, 13 
Prosimy o wydzielenie do odrębnego pakietu poz. 8, 9, 11, 13 w celu umożliwienia złożenia  wykonawcom 
większej liczby konkurencyjnych ofert? 
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Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Zadanie 5 poz. 3  
Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie opatrunku miękkiego, dostosowującego się kształtem do 
powierzchni, charakteryzującego się wysoką chłonnością wysięku, który zostaje zatrzymany w strukturze 
opatrunku w związku z tym może być stosowany w połączeniu z terapia kompresyjną i do ran o wysokim i 
średnim poziomie wysięku. Opatrunek utrzymuje wilgotne środowisko rany konieczne do 
zapoczątkowania jej gojenia się, zmniejsza ryzyko maceracji, chroni przed dostępem bakterii, zmniejsza 
odczucia bólowe, jest wodoodporny i posiada obwód przylepny. Opatrunek nieposiadający srebra, o 
wymiarach 10cmx10cm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
 
Zadanie 5 poz. 4 
Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie opatrunku miękkiego, dostosowującego się kształtem do 
powierzchni, charakteryzującego się wysoką chłonnością wysięku, który zostaje zatrzymany w strukturze 
opatrunku w związku z tym może być stosowany w połączeniu z terapia kompresyjną i do ran o wysokim               
i średnim poziomie wysięku. Opatrunek utrzymuje wilgotne środowisko rany konieczne do 
zapoczątkowania jej gojenia się, zmniejsza ryzyko maceracji, chroni przed dostępem bakterii, zmniejsza 
odczucia bólowe, jest wodoodporny i posiada obwód przylepny. Opatrunek nie posiadający srebra o 
wymiarach 10cmx10cm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Zadanie 5 poz. 5 
Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie opatrunku miękkiego, dostosowującego się kształtem do 
powierzchni, charakteryzującego się wysoką chłonnością wysięku, który zostaje zatrzymany w strukturze 
opatrunku w związku z tym może być stosowany w połączeniu z terapia kompresyjną i do ran o wysokim            
i średnim poziomie wysięku. Opatrunek utrzymuje wilgotne środowisko rany konieczne do 
zapoczątkowania jej gojenia się, zmniejsza ryzyko maceracji, chroni przed dostępem bakterii, zmniejsza 
odczucia bólowe, jest wodoodporny i posiada obwód przylepny. Opatrunek nie posiadający srebra o 
wymiarach 10cmx10cm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Zadanie 5 poz. 6 
Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie opatrunku miękkiego, dostosowującego się kształtem do 
powierzchni, charakteryzującego się wysoką chłonnością wysięku, który zostaje zatrzymany w strukturze 
opatrunku w związku z tym może być stosowany w połączeniu z terapia kompresyjną i do ran o wysokim i 
średnim poziomie wysięku. Opatrunek utrzymuje wilgotne środowisko rany konieczne do 
zapoczątkowania jej gojenia się, zmniejsza ryzyko maceracji, chroni przed dostępem bakterii, zmniejsza 
odczucia bólowe, jest wodoodporny i posiada obwód przylepny. Opatrunek nie posiadający srebra o 
wymiarach 10cmx10cm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Zadanie 5 poz. 7 
Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie opatrunku miękkiego, dostosowującego się kształtem do 
powierzchni, charakteryzującego się wysoką chłonnością wysięku, który zostaje zatrzymany w strukturze 
opatrunku w związku z tym może być stosowany w połączeniu z terapia kompresyjną i do ran o wysokim i 
średnim poziomie wysięku. Opatrunek utrzymuje wilgotne środowisko rany konieczne do 
zapoczątkowania jej gojenia się, zmniejsza ryzyko maceracji, chroni przed dostępem bakterii, zmniejsza 
odczucia bólowe, jest wodoodporny i posiada obwód przylepny? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 
 
Zadanie 5 poz. 10 
Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie opatrunku miękkiego, dostosowującego się kształtem do 
powierzchni, charakteryzującego się wysoką chłonnością wysięku, który zostaje zatrzymany w strukturze 
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opatrunku w związku z tym może być stosowany w połączeniu z terapia kompresyjną i do ran o wysokim i 
średnim poziomie wysięku. Opatrunek utrzymuje wilgotne środowisko rany konieczne do 
zapoczątkowania jej gojenia się, zmniejsza ryzyko maceracji, chroni przed dostępem bakterii, zmniejsza 
odczucia bólowe, jest wodoodporny i posiada obwód przylepny, w zależności od wysięku opatrunek może 
pozostawać na ranie 1-5 dni, opatrunek o wymiarach 10cmx10cm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Zadanie 5 poz. 12 
Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie opatrunku alginianowego w formie płytki, który tworzony jest 
z naturalnych składników wchodzących w skład glonów morskich i poddawanych przetworzeniu w filcowy 
opatrunek składający się ze sznurów włókien alginianowych, wspomagający proces ziarnowania, 
przeznaczony do ran charakteryzującym się umiarkowanym poziomem wysięku, który po wchłonięciu w 
opatrunku przekształcany jest w żel i zapewnia wilgotne środowisko ułatwiające gojenie się rany, a zatem 
sprawia, że rana nie wysycha, o wymiarach opatrunku 10 cm x 10 cm. Opatrunek charakteryzuje się 
naturalnymi właściwościami hemostatycznymi i może być używany do kontroli niewielkich krwawień. 
Opatrunki pakowane oddzielnie – umieszczone w zbiorczym opakowaniu a 10szt.? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 
Zadanie 5 poz. 14 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku hydrokoloidowego w postaci płytki, nie 
profilowanego, wykonanego z 3 hydrokoloidów: karboksymetylocelulozy, żelatyny i pektyny w połączeniu 
z pianką, dzięki zdolności chłonnej opatrunku i technologii przewodzenia wysięku na zewnątrz sprawia, że 
wysięk jest skutecznie usuwany, a poziom wilgoci w ranie utrzymuje się na właściwym poziomie i ułatwia 
gojenie się rany, może być stosowany we wszystkich etapach gojenia się rany niewykazujących objawów 
infekcji, w ranach z małym i średnim wysiękiem, oparzenia I i II stopnia powierzchowne, rany przewlekłe. 
Opatrunek o wymiarach 10cmx10cm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Zadanie 6 poz. 1 
Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie opatrunku miękkiego, dostosowującego się kształtem do 
powierzchni, charakteryzującego się wysoką chłonnością wysięku, który zostaje zatrzymany w strukturze 
opatrunku w związku z tym może być stosowany w połączeniu z terapia kompresyjną i do ran o wysokim i 
średnim poziomie wysięku. Opatrunek utrzymuje wilgotne środowisko rany konieczne do 
zapoczątkowania jej gojenia się, zmniejsza ryzyko maceracji, chroni przed dostępem bakterii, zmniejsza 
odczucia bólowe, jest wodoodporny i istnieje możliwość umocowania go za pomocą taśmy lub bandaży. 
Wskazany jest do stosowania w ranach, które wykazują objawy ziarninowania, epitelizacji lub ranach 
pokrytych martwicą rozpływną, w odleżynach, oparzeniach II stopnia, miejscach pobrania przeszczepu, 
ranach pourazowych i pooperacyjnych. Istnieje możliwość przycinania opatrunku i dostosowania go 
wielkości rany, opatrunek nie nasączony parafiną i środkiem bakteriobójczym? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Zadanie 6 poz. 2 
Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie opatrunku miękkiego, dostosowującego się kształtem do 
powierzchni, charakteryzującego się wysoką chłonnością wysięku, który zostaje zatrzymany w strukturze 
opatrunku w związku z tym może być stosowany w połączeniu z terapia kompresyjną i do ran o wysokim i 
średnim poziomie wysięku. Opatrunek utrzymuje wilgotne środowisko rany konieczne do 
zapoczątkowania jej gojenia się, zmniejsza ryzyko maceracji, chroni przed dostępem bakterii, zmniejsza 
odczucia bólowe, jest wodoodporny i istnieje możliwość umocowania go za pomocą taśmy lub bandaży. 
Wskazany jest do stosowania w ranach, które wykazują objawy ziarninowania, epitelizacji lub ranach 
pokrytych martwicą rozpływną, w odleżynach, oparzeniach II stopnia, miejscach pobrania przeszczepu, 
ranach pourazowych i pooperacyjnych. Istnieje możliwość przycinania opatrunku i dostosowania go 
wielkości rany, opatrunek o wymiarach 10cmx10cm, nie nasączony parafina i środkiem bakteriobójczym? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
 
 
Zadanie 6 poz. 3 
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Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie opatrunku miękkiego, dostosowującego się kształtem do 
powierzchni, charakteryzującego się wysoką chłonnością wysięku, który zostaje zatrzymany w strukturze 
opatrunku w związku z tym może być stosowany w połączeniu z terapią kompresyjną i do ran o wysokim i 
średnim poziomie wysięku. Opatrunek utrzymuje wilgotne środowisko rany konieczne do 
zapoczątkowania jej gojenia się, zmniejsza ryzyko maceracji, chroni przed dostępem bakterii, zmniejsza 
odczucia bólowe, jest wodoodporny i istnieje możliwość umocowania go za pomocą taśmy lub bandaży. 
Wskazany jest do stosowania w ranach, które wykazują objawy ziarninowania, epitelizacji lub ranach 
pokrytych martwicą rozpływną, w odleżynach, oparzeniach II stopnia, miejscach pobrania przeszczepu, 
ranach pourazowych i pooperacyjnych. Istnieje możliwość przycinania opatrunku i dostosowania go 
wielkości rany, opatrunek o wymiarach 10cmx10cm, nie nasączony parafiną i środkiem bakteriobójczym?  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
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