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SPZOZ . AZ . 2020 . 

             Kędzierzyn-Koźle,  03.04.2020r. 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę  środków opatrunkowych dla  SP ZOZ w 
Kędzierzynie-Koźlu, AZ-P.2020.6, wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ nr 2. 
 
 
Zamawiający - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 oraz 
ust. 4 i 4a ustawy z 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych  (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 z późn. zm., dalej Pzp) niniejszym wyjaśnia 
i modyfikuje treść  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu w niniejszym postępowaniu. 
 
 

Pytanie 1, zadanie 1: 

a) poz. 2, 7 – Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w zakresie klasyfikacji gazy i 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 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: Zamawiający nie dopuszcza.  
b) poz. 4 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek elastycznych o wymiarach 5m x 15cm? Pozostałe parametry bez 
zmian. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych wymaganych parametrów; ilość wymaganych sztuk 
bez zmian – 48. 
c) poz. 2,7 - 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: Zamawiający nie dopuszcza.  
d) poz. 2 - Czy zamawiający wymaga gazę pakowaną w rolkę, z uwagi na higieniczny sposób przechowywania i możliwość łatwego oraz 
wygodnego odcinania potrzebnej ilości, ograniczając przy tym ewentualne zanieczyszczenie produktu, ponadto sposób pakowania w roli 
znacząco ogranicza miejsce magazynowania? 
Odpowiedź: Pytanie nie jest wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ w rozumieniu Pzp – Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
e) poz. 4 - 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: Pytanie nie jest wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ w rozumieniu Pzp – Zamawiający WYRAŹNIE zaznaczył pod tabelą 
asortymentowo-cenową, że nie dopuszcza opaski elastycznej dzianej. 
f) pozycja 5: 
Czy Zamawiający dopuści opaskę nawiniętą na plastikowy trzpień bez perforacji?  
Odpowiedź: Pytanie nie jest wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ w rozumieniu Pzp – Zamawiający WYRAŹNIE zaznaczył: 
- w opisie pozycji 5, że wymaga opaski nawiniętej na szpulę/krzyżak/rulonik z tworzywa sztucznego/tektury, 
- pod tabelą asortymentowo-cenową, że dopuszcza opaskę nawiniętą na tekturowy rulonik bez perforacji. 
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g) poz. 8 - Wnosimy do Zamawiającego o odstąpienie od zaoferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej  
i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi metodami m.in. tlenkiem etylenu, , które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają 
normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych. Dopuszczenie innych metod sterylizacji zapewni zachowanie uczciwej 
konkurencji oraz równego traktowania wykonawców zgodnie z  zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia. 
Odpowiedź: Pytanie nie jest wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ w rozumieniu Pzp – Zamawiający WYRAŹNIE zaznaczył pod tabelą 
asortymentowo-cenową, że nie dopuszcza kompresów sterylizowanych tlenkiem etylenu. 
h) poz. 8 - czy zamawiający dopuści kompresy z gazy 17 nitkowe 8 warstwowe? 
Odpowiedź: Pytanie nie jest wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ w rozumieniu Pzp – Zamawiający WYRAŹNIE zaznaczył pod tabelą 
asortymentowo-cenową, że nie dopuszcza kompresów 8-warstwowych. 
i) poz. 8 - Czy zamawiający dopuści kompresy  gazy 13 nitkowe 12 warstwowe? 
Odpowiedź: Pytanie nie jest wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ w rozumieniu Pzp – Zamawiający nie dopuszcza. 
j) poz. 2,4,7-8 - Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 2,4, 7-8 z zadania 1. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność 
postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert 
jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma 
wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej. 
Odpowiedź: Pytanie nie jest wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ w rozumieniu Pzp – Zamawiający nie dopuszcza.  
 

 
Pytanie 2, zadanie 2: 
a) poz. 3 - 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: Pytanie nie jest wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ w rozumieniu Pzp – Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
b) poz.3 - czy zamawiający oczekuje wyceny za  1 mb w stanie spoczynku? 
Odpowiedź: Tak – Zamawiający wymaga wyceny za  1 mb w stanie spoczynku. 
c) poz. 3 - Czy zamawiający wydzieli poz.3 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: Pytanie nie jest wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ w rozumieniu Pzp – Zamawiający nie dopuszcza.  
d) poz. 4-5 - 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: Zamawiający nie dopuszcza.  
e) poz. 4-5,10 - Czy zamawiający wydzieli poz.4-5,10 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: Pytanie nie jest wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ w rozumieniu Pzp – Zamawiający nie dopuszcza.  
f) poz. 4 - czy zamawiający dopuści kompresy gazowe niewyjałowione z niestrzępiącymi się brzegami , 17 N,   8-warstwowe? 
Odpowiedź: Pytanie nie jest wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ w rozumieniu Pzp – Zamawiający WYRAŹNIE zaznaczył pod tabelą 
asortymentowo-cenową, że nie dopuszcza kompresów 17-nitkowych i 8-warstwowych. 
g) poz. 4 - Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z 
zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem czytelnego wpisania / zaznaczenia w kolumnach 2 i 4 tabeli.  
h) poz. 10 - Czy zamawiający dopuści serwetę 4 warstwową, 17 nitkową, z nitką RTG i tasiemką, o wymiarach 45 cm x 45 cm, pakowaną 
indywidualnie , sterylną? 
Odpowiedź: Pytanie nie jest wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ w rozumieniu Pzp – Zamawiający nie dopuszcza z uwagi na parametr 
serwety „4 warstwy”. 
i) poz. 10 - Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ?  
Odpowiedź: Pytanie nie jest wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ w rozumieniu Pzp – Zamawiający nie dopuszcza. . 
j) poz. 10 - czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie indywidualne z przeliczeniem ilości? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem czytelnego wpisania / zaznaczenia w kolumnach 2, 3 i 4 tabeli.  
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Pytanie 3, zadanie 3: 
a) pozycja 16 - Czy zamawiający wydzieli z pakietu 3 pozycję 16? Pozwoli to na złożenie oferty większej ilości wykonawców, a co za tym 
idzie uzyskanie lepszej oferty dla Zamawiającego? 
Odpowiedź: Pytanie nie jest wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ w rozumieniu Pzp – Zamawiający nie dopuszcza.  
b) pozycja 16 - Czy zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów narzędzi +/- 1 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza tolerancję ±1cm odnośnie wymiaru:  
a) serwety dwuwarstwowej podfoliowanej -  75x45cm, 
b) imadła metalowego - 13cm, 
c) pęset: chirurgicznej metalowej - 12,5cm oraz plastikowej - 13cm, 
d) nożyczek metalowych ostro-ostrych - 11cm, 
e) kompresów włókninowych -  7,5x7,5cm,  
f) tupferów z gazy - 20x20cm kule, 
pod warunkiem zachowania pozostałych wymaganych parametrów. 
c) pozycja 17 - Czy zamawiający wydzieli z pakietu 3 pozycję 17? Pozwoli to na złożenie oferty większej ilości wykonawców, a co za tym 
idzie uzyskanie lepszej oferty dla Zamawiającego? 
Odpowiedź: Pytanie nie jest wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ w rozumieniu Pzp – Zamawiający nie dopuszcza.  
d) pozycja 17 - Czy zamawiającey dopuszcza tolerancję wymiarów narzędzi +/- 1 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza tolerancję ±1cm odnośnie wymiaru:  
a) imadła metalowego - 20cm, 
b) pęset: chirurgicznej metalowej - 15cm oraz anatomicznej - 14cm, 
c) kleszczyków metalowych okienkowych Forester proste - 25cm, 
d) kochera metalowego - 14cm, 
e) nożyczek tępo-tępych metalowych - 17cm, 
f) serwety - 75x45cm,  
g) podkładu chłonnego -  90x60cm, 
h) kompresów z gazy - 10x10cm, 
pod warunkiem zachowania pozostałych wymaganych parametrów. 
e) pozycja 16, 17 - Czy zamawiający w pakiecie 3 pozycja 16 i 17 dopuści opakowanie wykonane z mocnej folii Tyvec, z minimum 2 
nalepkami do dokumentacji pacjenta?  
Odpowiedź: Zamawiający: 
- dopuszcza w pozycji 16 i 17 opakowanie typu Tyvek, pod warunkiem zachowania pozostałych wymaganych parametrów, 
- dopuszcza w pozycji 16 dwie nalepki do dokumentacji pacjenta (samoprzylepne etykiety TAG do dokumentacji medycznej), pod 
warunkiem zachowania pozostałych wymaganych parametrów, 
- nie dopuszcza w pozycji 17 dwóch nalepek do dokumentacji pacjenta (samoprzylepnych etykiet TAG do dokumentacji medycznej). 
 
 
Pytanie 4, zadanie 4 poz. 1-2: 
a) Czy Zamawiający dopuści sterylny opatrunek oczny w postaci owalnego plastra, o wymiarach 65mm x 95mm, wykonany z miękkiej 
włókniny, przepuszczającej powietrza, w kolorze białym z centralnie umieszczonym owalnym opatrunkiem w rozmiarze 65 mm x 35 mm. 
Pokryty hipoalergicznym klejem akrylowym.  
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
b) Czy Zamawiający dopuści opatrunek oczny w rozmiarze 50 x 60 mm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych wymaganych parametrów. 
 

 

Pytanie 5, zadanie 7: 
a) poz. 4b – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku spełniającego wymagania SIWZ o wymiarze zewnętrznym 
30cm x 10cm, wymiar wewnętrzny 24cm x 5cm, pakowany w opakowania a’ 10 szt.  z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, 
czyli wyceny 4op a’10szt? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
b) poz. 7 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku w rozmiarze 10cm x 15cm? Pozostałe parametry bez zmian. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych wymaganych parametrów. 
 

 
Pytanie 6, zadanie 8: 
a) poz.1d - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku hydrokoloidowego w rozmiarze 15cmx15cm, opak.10szt., z odpowiednim 
przeliczeniem ilości opakowań. Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ. 
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Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem: 
- zachowania pozostałych wymaganych parametrów, 
- czytelnego wpisania oferowanego sposobu konfekcjonowania tj. „opak. 10 szt.” zamiast „opak. 5 szt.”, 
- wpisania w kolumnie 4: „Ilość” wartości „3” zamiast „6”. 
b) poz.3b - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku hydrowłóknistego w rozmiarze 15cmx15cm opak.5szt., z odpowiednim 
przeliczeniem ilości opakowań. Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i jednocześnie modyfikuje zapis pod tabelą asortymentowo-cenową poprzez wykreślenie zapisu:  
„Pozycja 3b: Zamawiającego dopuszcza opakowanie à 5 szt. - w takim wypadku Zamawiający wymaga 40 opakowań, co Wykonawca 
winien odpowiednio zaznaczyć”,  
oraz dodanie zapisu:  
„Pozycja 3a i b: Zamawiającego dopuszcza opakowanie à 5 szt. - w takim wypadku Zamawiający wymaga 20 opakowań / 12 opakowań 
(poz. 3b), co Wykonawca winien odpowiednio zaznaczyć”. 
 

 
Pytanie 7, zadanie 11: 
a) poz. 2b - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie przylepca ze sztucznego jedwabiu o wym. 5cmx9m z jednoczesnym przeliczeniem 
zamawianych ilości. 
Odpowiedź: Pytanie nie jest wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ w rozumieniu Pzp – Zamawiający nie dopuszcza.  
b) pozycja 3a - Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany a’12 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości i zaokrągleniem do pełnych 
opakowań? 
c) pozycja 3b - Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany a’6 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości i zaokrągleniem do pełnych 
opakowań? 
Odpowiedź ad a) i b): Zamawiający dopuszcza pod warunkiem; 
a) czytelnego wpisania oferowanego sposobu konfekcjonowania tj.:  
- poz. 3a) -  w kolumnie 3 (jedn. miary) „opak. 12 szt.” zamiast „szt.”, 
- poz. 3b) – w kolumnie 3 (jedn. miary) „opak. 6 szt.” zamiast „szt.”, 
b) wpisania w kolumnie 4: „Ilość” wartości: 
- „10” zamiast „120”, 
- „24” zamiast „144”; 
oraz zachowania pozostałych wymaganych parametrów. 
d) poz.  4 a-e - Czy Zamawiającemu wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji i utworzenie oddzielnego 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: Pytanie nie jest wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ w rozumieniu Pzp – Zamawiający nie wyraża zgody. 
e) poz.  4 a-e - Czy zamawiający wymaga aby zaoferowane plastry były sterylizowane radiacyjnie? 
Odpowiedź: Pytanie nie jest wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ w rozumieniu Pzp – Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.  
f) poz.  4 e - Czy Zamawiający dopuści plaster w rozmiarze 7,5 cm x 5 cm pokryty hipoalergicznym klejem akrylowym? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych wymaganych parametrów. 

 
 
Pytanie 8, zadanie 13: 
a) poz. 4 i 6 - Czy Zamawiającemu wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji i utworzenie oddzielnego 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: Pytanie nie jest wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ w rozumieniu Pzp – Zamawiający nie wyraża zgody. 
b) poz. 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie opatrunku do mocowania i zabezpieczania wkłuć naczyniowych 
wykonanego z folii poliuretanowej  z ramką ułatwiającą aplikację, dwoma dodatkowymi paskami i metką do oznaczenia .Plaster pokryty 
hipoalergicznym klejem akrylowym, sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie typu papier-papier. Rozmiar plastra 7 cm x 9 cm. Wyrób 
medyczny w klasie I s ? 
Odpowiedź: Pytanie nie jest wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ w rozumieniu Pzp – Zamawiający nie wyraża zgody. 
c) poz. 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie  włókninowego opatrunku do mocowania i zabezpieczania wkłuć 
naczyniowych  w rozmiarze 6 cm x 8 cm. Wyrób medyczny w klasie Is ? 
Odpowiedź: Pytanie nie jest wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ w rozumieniu Pzp – Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
 
Pytanie 9, zadanie 17: 
a) poz. 1-5 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów w których pełny skład produktu nadrukowany jest na tylnej 
stronie opakowania jednostkowego a nie na samoprzylepnej etykiecie? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych wymaganych parametrów.  
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b) poz. 5 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu zawierającego zamiast sterylnej wody w strzykawce, sterylną 
wodę destylowaną 20ml w ampułce oraz osobno strzykawkę Luer 20ml? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem czytelnego opisania oferowanego parametru oraz zachowania pozostałych 
wymaganych parametrów.  
 
 
Pytanie 10, zadanie 18 poz. 3: 
a) Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet w rozmiarze przed praniem wstępnym 45 x 45 cm, po praniu wstępnym 40 
x 40 cm?  
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
b) czy zamawiający dopuści serwetę bez prania wstępnego lub/i technologicznego? 
Odpowiedź: Pytanie nie jest wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ w rozumieniu Pzp – Zamawiający WYRAŹNIE zaznaczył pod tabelą 
asortymentowo-cenową, że nie dopuszcza serwet nie poddanych procesowi technologicznego prania (płukania) wstępnego. 
c) Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ?  
Odpowiedź: Pytanie nie jest wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ w rozumieniu Pzp – Zamawiający nie dopuszcza.  
 
 
Pytanie 11, zadanie 22: 

Czy Zamawiający wymaga gąbki hemostatycznej z żelatyny wieprzowej , która osiąga hemostazę w ciągu 3-6 minut, upłynnia się w ciągu 
3-5 dni i ulega całkowitemu wchłonięcie w 3-4 tygodnie oraz posiada w instrukcji użytkowania potwierdzenie do stosowania w 
neurochirurgii?  
Odpowiedź: Pytanie nie jest wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ w rozumieniu Pzp – Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
Zamawiający wymaga gąbek o parametrach opisanych w SIWZ. 
 
 
 
Ponadto Zamawiający informuje o modyfikacji zapisów: 

1) SIWZ: „rozdz. IV. Termin wykonania zamówienia” otrzymuje brzmienie: 
„Wymagany termin wykonania zamówienia: dostawy sukcesywne wg potrzeb Zamawiającego przez okres 12 miesięcy począwszy od 
daty zawarcia umowy”, 
2) ogłoszenia o zamówieniu: 
a) w „pkt II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, 
na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:”  usuwa się datę rozpoczęcia: 2020-06-01, a pkt otrzymuje brzmienie: 
„miesiącach:  12         lub dniach:             lub              data rozpoczęcia:        lub zakończenia:” 
b) w Załączniku I w zakresie części 1 do 25 usuwa się datę rozpoczęcia: 2020-06-01, a pkt-y otrzymują brzmienie:  
„Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12          okres w dniach:            data rozpoczęcia:        data zakończenia:”. 
 
 

 
 
Powyższe odpowiedzi i modyfikacje stanowią integralną część SIWZ i stają się wiążące dla Wykonawców. 
 
 
 

 
 

……………..………………………………………………. 
                                                                                                                                                                    Kierownik Zamawiającego  

 
 

 


