
 

 

 
Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika  33-100 Tarnów ul. Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl 

 
www.ssz.tar.pl - tel. 14 63 10 100 – fax. 14 62 13 637 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408 

 
PKO Bank Polski 84 1020 2892 0000 5602 0684 0641 

  ............................................................... 
             ...............................................................  
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dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 221.000 EURO na dostawy opatrunków, 
smoczków jednorazowych do butelek i pasków do zamykania ran dla Specjalistycznego Szpitala im. 
E. Szczeklika w Tarnowie. 
 
W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści: 
1. Dotyczy Pakietu Nr 23 poz. 1 - Z uwagi, że każdy producent smoczków oferuje smoczki w innym 
kształcie, to w związku z tym prosimy o dopuszczenie smoczka o kształcie anatomicznym, zwieńczenie 
smoczka o okrągłej powierzchni zapewniające prawidłowe położenie języka, szyjka zwężona co zapewnia 
ssanie ze szczelnie zamkniętymi ustami (sprzyja oddychaniu przez nos). Smoczek sterylny, jednorazowego 
użytku przeznaczony do stosowania z preparatami gotowymi do spożycia, pakowany pojedynczo, 
przeznaczony dla dzieci od 0-6 m-ca, posiadający status wyrobu medycznego klasy IIa w przeciwieństwie 
do innych konsumenckich produktów dostępnych na rynku. 
2. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 14 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’12szt z 
odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? Prosimy o doprecyzowanie czy zamówienie zaokrąglić 
do pełnych opakowań czy przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku. 
3. Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’100szt z 
odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? 
4. Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1, 2 i 4 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie przylepców pakowanych 
a’12 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? 
5. Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie przylepców pakowanych a’6 
sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? Prosimy o doprecyzowanie czy zamówienie 
zaokrąglić do pełnych opakowań czy przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku. 
6. Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 1-3 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’10szt z 
odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? 
7. Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunku nasączonym 
parafiną oraz chlorheksydyną? 
8. Dotyczy Pakietu Nr 16 poz. 1-5 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunku włókninowego  z 
warstwą chłonna wykonaną w 80% z włókien naturalnych oraz w 20% z poliestru? 
9. Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety w rozmiarze 45 cm x 
45 cm? 
10. Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety 20-nitkowej? 
11. Dotyczy Pakietu Nr 19 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’100 szt z 
odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? 
12. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  kompresów jak w 
SIWZ pakowanych a’5 – z odpowiednim przeliczeniem opakowań? 
13. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 7 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów gazowych 
jałowych 17 nitkowych, 12 warstwowych w opakowaniu a’2 sztuki z odpowiednim przeliczeniem 
opakowań? 
14. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 7 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów gazowych 
jałowych 17 nitkowych, 8 warstwowych, pakowanych ‘3? 
15. Dotyczy Pakietu Nr 15 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatkowych rękawów 
opatrunkowych o parametrach zgodnych z SIWZ, różniących się wymiarem opakowania w stanie 
rozciągniętym, tj. 20 mb? 
16. Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek poliuretanowy (zaokrąglone 
brzegi) z podkładką pod kaniulę (w miejscu wkłucia), jak na rysunku poniżej: 
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Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
17. Dotyczy Pakietu Nr 4 - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przeprowadzenia szkolenia na temat 
ergonomicznej aplikacji opatrunków, minimum 3 razy w roku (minimum 3 szkolenia w okresie 3 
pierwszych miesięcy obowiązywania umowy)? 
18. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 11-13 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opasek dzianych 
wykonanych z poliestru? 
19. Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunku sterylnego do 
mocowania kaniul wykonanego z folii poliuretanowej z dodatkowymi włókninowymi „skrzydełkami” 
sprawiającymi, że aplikacja jest prosta i szybka? 
20. Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie przylepca o długości 5m z 
odpowiednim przeliczeniem ilości? 
21. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie przylepca o długości 1m z 
odpowiednim przeliczeniem ilości? 
22. Dotyczy Pakietu Nr 12 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunku z folii 
poliuretanowej w rozmiarze 10x12 cm? 
23. Dotyczy Pakietu Nr 14 poz. 1-2 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opasek gipsowych 
pakowanych a 2 szt.? Cena zostanie podana dla porównania za sztukę. 
24. Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 1-3 - Czy Zamawiający wymaga sterylizacji parą wodną? 
25. Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 1-3 - Czy Zamawiający wymaga, aby brzegi serwety były zabezpieczone 
w sposób uniemożliwiający wysnucie luźnych nitek? 
26. Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 1-3 - Czy Zamawiający wymaga serwet po praniu technologicznym w 
opakowaniu typu torebka papierowo-foliowa z wycięciem na kciuk i wskaźnikiem procesu sterylizacji? 
27. Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 1-3 - Czy Zamawiający wymaga, aby opakowanie zawierało etykietę typu 
TAG z min. 2 etykietami do dokumentacji medycznej? 
28. Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 1-3 - Czy Zamawiający wymaga, aby wymiar wymagany w SIWZ był 
wymiarem ostatecznego wyrobu przeznaczonego do bezpośredniego użycia? 
29. Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 1-2 - Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek o obwodach użytkowych 
czy rzeczywistych obwodach pieluchomajtek? Obwody użytkowe zawierają zapas, aby można było 
dopasować pieluchomajtki do obwodu pacjenta. obwody rzeczywiste pieluchomajtki to obwody produktu 
np. o maksymalnym obwodzie 160cm. Powodują brak możliwości zapięcia produktu na pacjencie, jego 
dyskomfort i możliwość wycieku zawartości poza pieluchomajtki czyli brak możliwości zapewnienia 
choremu odpowiedniego standardu opieki. 
30. Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 1-2 - Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pieluchomajtek 100% 
oddychających na całej powierzchni?  
31. Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 1-2 - Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających osłonki 
boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz, co zmniejsza możliwość wycieków? Osłonki 
boczne skierowane na zewnątrz nie powodują niebezpiecznych zagięć, które niosą za sobą ryzyko 
wystąpienia dodatkowych miejsc ucisku. Z wieloletniego doświadczenia użytkowego wiemy, że falbanki 
takie w tylnej części (pośladkowej pieluchy) dopasowują się do ciała od zewnątrz i łagodnie przechodzą do 
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pozycji pionowej w części krocza, by skutecznie chronić przed bocznymi wyciekami i podnoszą komfort 
użytkowania przez pacjenta w odróżnieniu od falbanek skierowanych do wewnątrz. 
32. Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 1-2 - Czy Zamawiający wymaga, aby elastyczne przylepce/rzepy 
rozciągały się na min. 1 cm? Elastyczność przylepców/rzepów jest jednym z elementów komfortowego 
użytkowania pieluchomajtek. 
33. Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 1-2 - Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających podwójny 
wskaźnik wilgotności, które pozwala na lepsze informowanie o potrzebie zmiany pieluchomajtki? 
34. Dotyczy rozdziału XIV pkt. 14 SIWZ „Ogólne warunki umowy” - Czy Zamawiający wyrazi zgodę 
na zmniejszenie kary w pkt. 14 ogólnych warunków umowy w SIWZ z 20% na 10%? 
35. Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu 
równoważnego na bazie octenidyny, do oczyszczania ran, ułatwiającego zmianę opatrunków na ranach, 
aktywnie nawilżającego, dekontaminującego i oczyszczającego ranę, tworzącego idealne warunki dla 
procesu gojenia się rany, wspierającego naturalne procesy naprawcze, utrzymującego odpowiedniego 
stopnia nawilżanie w ranie przy równoczesnym stosowaniu wszystkich rodzajów opatrunków, 
utrzymującego idealny bilans wilgoci w ranie, z możliwością  pozostawienia na ranie do kilku dni oraz 
używania po otwarciu opakowania do 6 tygodni, zarejestrowanego jako wyrób medyczny, w postaci żelu, 
w opakowaniach a 20ml? 
36. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1-7 - Zwracamy się z prośbą o wydzielenie powyższych pozycji do 
osobnego pakietu, co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej cenowo oferty. 
37. Dotyczy Pakietu Nr 23 - Czy Zamawiający w Części 23 dopuści sterylne smoczki do karmienia 
noworodków i niemowląt, dostarczane obecnie do placówki Zamawiającego, spełniające wszystkie cechy 
zawarte w opisie SIWZ? 
38. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 5, 7 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów 
gazowych pakowanych a’100 szt. bez systemu ułatwiającego aplikację z opakowania grzbiet gładki/ grzbiet 
składany? 
39. Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku 
sterylnego zgodnego z opisem siwz , jednakże dodatkowo wzmocnionego włókniną?  
40. Dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku 
piankowego z warstwą przylepną,  w rozmiarze 15 x 15cm? Warstwa pianki 10 x 10cm. 
41. Dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku 
piankowego z hydrożelem,   w rozmiarze zgodnym z siwz? Znajdująca się od strony rany siatka hydrożelu, 
dzięki technologii AquaClear, uwalnia wilgoć do rany, także suchej, utrzymując w niej wilgotne 
środowisko. Znajdująca się pod nią warstwa pianki poliuretanowej ma dużą pojemność chłonną, 
bezpiecznie zamyka w swojej strukturze nadmiar wydzieliny rany. 
42. Dotyczy Pakietu Nr 14 poz. 1, 2 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek 
gipsowych nawiniętych na tekturowy rulonik, o czasie wiązania 4-6 min, pakowanych po 2 szt., z 
jednoczesnym podaniem ceny za 1 szt.  – wszystkie pozostałe parametry i wymagania zgodne z zapisami 
siwz? 
43. Dotyczy Pakietu Nr 16 poz. 1-5 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku 
jałowego zgodnego z opisem SIWZ , jednakże z siatką polietylenową?  
44. Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety 
operacyjnej  20 nitkowej  4 warstwowych w rozmiarze 20 x 30cm, z wszytym chipem RTG ( jako element 
kontrastujący), pozostałe parametry serwety bez zmian?   
45. Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 3 - Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety 
operacyjnej  20 nitkowej 4 warstwowej z wszytym chipem RTG (jako element kontrastujący), pakowanej  
a’5 szt – wszystkie pozostałe parametry i wymagania zgodne z zapisami siwz? 
46. Dotyczy Pakietu Nr 22 poz. 1, 2 – Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania tupferów 
gazowych z nitką RTG w kształcie fasolki, z gazy bawełnianej 24 nitkowej, pozostały opis zgodny z SIWZ?  
47. Dotyczy rozdziału XIV pkt. 14 SIWZ „Ogólne warunki umowy” - Zwracamy się z prośbą do 
Zamawiającego o zmniejszenie kary umownej za odstąpienie i rozwiązanie umowy z winy Wykonawcy do 
wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy. 
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48. Dotyczy rozdziału XIV pkt. 23 SIWZ „Ogólne warunki umowy” - Zwracamy się z prośbą do 
Zamawiającego o wykreślenie zapisu dotyczącego każdorazowego naliczania kary umownej w wysokości 
1000 złotych za niezrealizowane przez Wykonawcę zamówienie. – Kara w tej wysokości może okazać się 
niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby 
przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu 
art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych. 
49. Dotyczy Pakietu Nr 20 - Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 20): 
przedłożenie kart produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla 
Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych 
w SIWZ? Należy nadmienić, że karta produktowa / techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów 
składowych produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany 
według standardów normy ISO 11948.  
50. Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 3 - Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 20, 
pozycja: 3): złożenia oferty na podkład chłonny 60x90 cm, z wkładem chłonnym o rozmiarze co najmniej 
85x55cm i poziomem chłonności 1750g? 
51. Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 1, 2 - Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 20, 
pozycje: 1, 2): pieluchomajtki dla dorosłych posiadające co najmniej jeden ściągacz taliowy i ustanowi to 
jako wymóg minimalny? Nasze produkty seryjnie są wyposażone w jeden ściągacz taliowy, gdyż posiadają 
elastyczne boki produktów oraz elastyczne zapięcia, które odpowiadają funkcjom przedniego ściągacza. 
Dodatkowo brak ściągacza taliowego z przodu jest z korzyścią dla pacjentów, szczególnie tych z nadwagą 
- brak ściągacza taliowego przedniego nie powoduje obtarć w okolicach podbrzusza. Zastosowanie w 
pieluchomajtce jednego ściągacza taliowego, pozwala na idealne dopasowanie produktu do ciała pacjenta, 
co wpływa na komfort osoby potrzebującej pomocy. Dopasowanie produktu przekłada się na brak 
wycieków zawartości pieluchomajtki, co przekłada się na komfort pracy personelu: zmniejszenie czasu 
pracy przy jednym pacjencie, zmniejszenie ilości zmian produktu na NTM oraz pozwala zaoszczędzić 
koszty związane z usługami prania pościeli.  
52. Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 1, 2 - Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 20, 
pozycje: 1, 2): pieluchomajtek tzw. „oddychających” na całej powierzchni produktu, tj. od wewnątrz oraz 
na zewnątrz wkładu chłonnego oraz w partiach bocznych? Zastosowanie produktów oddychających na całej 
powierzchni, pozwala na utrzymanie odpowiedniej temperatury i wilgotności po założeniu pieluchomajtki, 
przy zachowaniu maksymalnej ochrony przed niepożądanymi wyciekami. Wpływa to pozytywnie na 
zdrowie i komfort psychiczny pacjenta, jak również na czas pracy personelu poświęcony pielęgnacji ciała 
chorego, gdyż nie powstają podrażnienia skóry, pękanie, jak również odleżyny. 
53. Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 1, 2 - Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 20, 
pozycje: 1, 2): pieluchomajtek posiadających system szybkiego wchłaniania (Feel Dry lub EDS), który 
umożliwia maksymalnie szybkie wchłanianie moczu do środka produktu oraz utrzymuje wilgoć z dala od 
skóry pacjenta? Należy podkreślić, że powyższe rozwiązania technologiczne charakteryzują produkty o 
wysokich standardach jakościowych i zapewniają pacjentom maksymalną ochronę. Dodatkowo korzystnie 
wpływają na finanse Zamawiającego, gdyż ograniczają zużycie produktów chłonnych jak również ilość 
prania pościeli. Ustanowienie powyższych wymogów oraz nie dopuszczenie produktów nie spełniających 
Państwa oczekiwań jest zgodne z prawem PZP, ponieważ co najmniej dwóch producentów na rynku 
polskim (Essity - TENA, TZMO - Seni) posiada takie rozwiązania technologiczne. 
54. Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 1, 2 - Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 20, 
pozycje: 1, 2): pieluchomajtek dla dorosłych posiadających wskaźnik chłonności w postaci minimum 
jednego żółtego paska, usytułowanego w centralnej części wkładu chłonnego, który pod wpływem 
napełnienia produktu moczem zmienia kolor? 
55. Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy należy zaoferować 
opatrunek  z wycięciem  w kształcie U i z podkładką pod miejsce wkłucia wyprofilowaną także w kształcie 
U, dzięki czemu kaniula jest   „otulona” z trzech stron chłonnym padem. 
56. Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy należy zaoferować 
opatrunek zaopatrzony w  dodatkową podkładkę pod skrzydełka kaniul? 
57. Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy należy zaoferować 
opatrunek z zaokrąglonymi rogami? 
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58. Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 5 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przylepca mocującego na 
tkaninie o długości 9,14 m z odpowiednim przeliczeniem ilości sztuk.  
59. Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 2 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku przezroczystego na 
całej powierzchni (nieposiadającego wzmocnienia z włókniny), spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.  
60. Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 1, 2, 3 - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy oczekuje 
opatrunku hydrokoloidowego składającego się z 3 hydrokoloidów (karboksymetyloceluloza sodowa, 
pektyna, żelatyna).  
61. Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 1, 2 - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy oczekuje opatrunku 
produkowanego w unikalnej technologii Hydrofiber.  
62. Dotyczy Pakietu Nr 14 poz. 2 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opaski gipsowej w rozmiarze 
10 cm x 3m, o początkowym czasie wiązania 100-200 sekund. 
63. Dotyczy Pakietu Nr 16 poz. 1 - 5 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jałowego opatrunku 
samoprzylepnego wykonanego z materiału zewnętrznego – 100% włókniny PET Spunlace, o włókninie 
chłonnej wykonanej w 75% z włókien wiskozowych i w 25% z włókien PET (pokrytej nieprzylepną 
siateczką z PE),  z silikonową osłonką. 
64. Dotyczy Pakietu Nr 25 poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie plastrów pakowanych w 
koperty po 10 pasków.  
65. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 8 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 2 pozycji 
8, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie 
atrakcyjnej oferty cenowej? 
66. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1 i 2 - Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 3 w pozycji 1 i 2 gazę 
jałową sterylizowaną tlenkiem etylenu, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a 
Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej? 
67. Dotyczy Pakietu Nr 4 - Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 dopuści zaoferowanie opatrunków 
włókninowych o do mocowania kaniul o wymiarach nieznacznie odbiegających od wymogów 
Zamawiającego tj. 5x7,2 cm? 
68. Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 1-3 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania  opatrunek zapobiegający 
infekcjom bakteryjnym. Opatrunki są odpowiednie dla różnych rodzajów ran, ponieważ nie uwalniają 
żadnej substancji do środowiska rany. Wykorzystują naturalny mechanizm wiązania mikroorganizmów do 
powierzchni opatrunku, dlatego wraz z jego zmianą zmniejszana jest ilość mikroorganizmów oraz 
patogenów często występujących w ranie takich jak: Staphylococcusaureus, Streptococcusspecies, 
Escherichia coli, Pseudomonasaeruginosa i Candida albicans. Opatrunek działa również wobec szczepów 
MRSA (oporny na metycylinęStaphylococcusaureus) i VRE.  
Pozycja 1 - opatrunek piankowy rozmiar 10cm x 10cm  
Pozycja 2 - opatrunek piankowy rozmiar 15cm x 15cm  
Pozycja 3 - opatrunek piankowy rozmiar 10cm x 20cm  
Opatrunki dzięki swej innowacyjnej technologii  mogą być stosowane jako profilaktyczna ochrona przed 
infekcją u wszystkich pacjentów - włączając dzieci oraz kobiety ciężarne. Mogą być również stosowane by 
bezpiecznie zmniejszać obciążenie biologiczne w krótko- i długoterminowym leczeniu zainfekowanych 
ran. 
 
 
Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi: 

Ad. 1  
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 23 poz.1 smoczka o kształcie 
anatomicznym, zwieńczenie smoczka o okrągłej powierzchni zapewniające prawidłowe położenie języka, 
szyjka zwężona, co zapewnia ssanie ze szczelnie zamkniętymi ustami (sprzyja oddychaniu przez nos). 
Smoczek sterylny, jednorazowego użytku przeznaczony do stosowania z preparatami gotowymi do 
spożycia, pakowany pojedynczo, przeznaczony dla dzieci od 0-6 m-ca, posiadający status wyrobu 
medycznego klasy IIa. Wymagania zgodnie z SIWZ. 
Ad. 2 
Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz. 14 dopuszcza również wycenę za opakowanie a’ 12 szt. z odpowiednim 
przeliczeniem ilości, tj. 234 opakowań. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian. 
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Ad. 3  
Zamawiający w Pakiecie Nr 4 poz. 1 dopuszcza również wycenę za opakowanie a’ 100 szt. z odpowiednim 
przeliczeniem ilości, tj. 580 opakowań. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian. 
Ad. 4  
Zamawiający w Pakiecie Nr 5 poz. 1, 2, 4 dopuszcza również wycenę za opakowanie a’ 12 szt. 
z odpowiednim przeliczeniem ilości, tj. 6 opakowań dla pozycji 1, 1 opakowanie dla pozycji 2 i 1 
opakowanie dla pozycji 4. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian. 
Ad. 5 
Zamawiający w Pakiecie Nr 5 poz. 5 dopuszcza również wycenę za opakowanie a’ 6 szt. z odpowiednim 
przeliczeniem ilości, tj. 42 opakowania. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian. 
Ad. 6 
Zamawiający w Pakiecie Nr 11 poz. 1-3 dopuszcza również wycenę za opakowanie a’ 10 szt. 
z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań, tj. w pozycji 1 – 15 opakowań, w pozycji 2 – 11 opakowań, 
w pozycji 3 – 11 opakowań. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian. 
Ad. 7 
Zamawiający w Pakiecie Nr 11 poz. 3 dopuszcza również zaoferowanie opatrunku nasączonego parafiną 
oraz chlorheksydyną pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ. 
Ad. 8  
Zamawiający w Pakiecie Nr 16 poz. 1-5 podtrzymuje zapis SIWZ. 
Ad. 9 
Zamawiający w Pakiecie Nr 17 poz. 1 podtrzymuje zapis SIWZ. 
Ad. 10 
Zamawiający w Pakiecie Nr 17 poz. 3 dopuszcza również zaoferowanie serwet operacyjnych 20-
nitkowych. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 
Ad. 11 
Zamawiający w Pakiecie Nr 19 poz. 1 dopuszcza również wycenę za opakowanie a’ 100 szt. 
z odpowiednim przeliczeniem ilości, tj. 28 opakowań. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian. 
Ad. 12 
Zamawiający w Pakiecie Nr 2 poz. 2 nie wyraża zgody na zaoferowanie kompresów pakowanych po 5 
sztuk. Wymagania zgodnie z SWIZ. 
Ad. 13 
Zamawiający w Pakiecie Nr 2 poz. 7 nie wyraża zgody na zaoferowanie kompresów gazowych jałowych 
17-nitkowych, 12-warstwowych w opakowaniu a’ 2 sztuki. Wymagania zgodnie z SWIZ. 
Ad. 14 
Zamawiający w Pakiecie Nr 2 poz. 7 nie wyraża zgody na zaoferowanie kompresów gazowych jałowych 
17-nitkowych, 8-warstwowych pakowanych po 3 sztuki. Wymagania zgodnie z SWIZ. 
Ad. 15 
Zamawiający w Pakiecie Nr 15 nie wyraża zgody na zaoferowanie rękawów siatkowych opatrunkowych o 
wielkości opakowania w stanie rozciągniętym 20 mb. Wymagania zgodnie z SWIZ. 
Ad. 16 
Zamawiający w Pakiecie Nr 4 poz.1 podtrzymuje wymagania SIWZ. 
Ad. 17 
Zamawiający w Pakiecie Nr 4 poz.1 podtrzymuje wymagania SIWZ. 
Ad. 18 
Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz. 11-13 nie wyraża zgody na zaoferowanie opasek dzianych wykonanych 
z poliestru. Wymagania zgodnie z SIWZ. 
Ad. 19 
Zamawiający w Pakiecie Nr 4 nie wyraża zgody na zaoferowanie opatrunku sterylnego do mocowania 
kaniul wykonanego z folii poliuretanowej z dodatkowymi włókninowymi skrzydełkami. Wymagania 
zgodnie z SIWZ. 
Ad. 20 
Zamawiający w Pakiecie Nr 5 poz. 4 dopuszcza również zaoferowanie przylepca o długości 5 m z 
odpowiednim przeliczeniem ilości, czyli 24 sztuk. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian. 
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Ad. 21 
Zamawiający w Pakiecie Nr 7 poz. 1 dopuszcza również zaoferowanie przylepca o długości 1 m z 
odpowiednim przeliczeniem ilości, czyli 700 sztuk. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian. 
Ad. 22 
Zamawiający w Pakiecie Nr 12 poz. 1 podtrzymuje zapis SIWZ. 
Ad. 23 
Zamawiający w Pakiecie Nr 14 poz. 1-2 nie wyraża zgody na zaoferowanie opasek gipsowych pakowanych 
po 2 szt. Wymagania zgodne z SIWZ. 
Ad. 24 
Zamawiający w Pakiecie Nr 17 poz. 1-3 nie wymaga ale dopuszcza również, aby zaoferowane serwety były 
sterylizowane parą wodną. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ. 
Ad. 25 
Zamawiający w Pakiecie Nr 17 poz. 1-3 nie wymaga ale dopuszcza również, aby brzegi serwety były 
zabezpieczone w sposób uniemożliwiający wysnucie luźnych nitek. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ. 
Ad. 26 
Zamawiający w Pakiecie Nr 17 poz. 1-3 nie wymaga ale dopuszcza również zaoferowanie serwet po praniu 
technologicznym w opakowaniu typu torebka papierowo-foliowa z wycięciem na kciuk i wskaźnikiem 
procesu sterylizacji. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ. 
Ad. 27 
Zamawiający w Pakiecie Nr 17 poz. 1-3 nie wymaga ale dopuszcza również aby opakowanie zawierało 
etykietę TAG z min. 2 etykietami do dokumentacji medycznej. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ. 
Ad. 28 
Zamawiający w Pakiecie Nr 17 poz. 1-3 podtrzymuje zapis SIWZ i wymaga zaoferowania produktów o 
rozmiarze podanym w Formularzu cenowym. 
Ad. 29 
Zamawiający w Pakiecie Nr 20 poz. 1-2 podtrzymuje zapis SIWZ. 
Ad. 30 
Zamawiający w Pakiecie Nr 20 poz. 1-2 nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowanie pieluchomajtek 
100% oddychających na całej powierzchni z zachowaniem pozostałych wymagań SIWZ. 
Ad. 31 
Zamawiający w Pakiecie Nr 20 poz. 1-2 nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowanie pieluchomajtek 
posiadających osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz, z zachowaniem 
pozostałych wymagań SIWZ. 
Ad. 32 
Zamawiający w Pakiecie Nr 20 poz. 1-2 nie wymaga, ale dopuszcza również aby zaoferowane 
pieluchomajtki posiadały przylepce/rzepy rozciągające się na min. 1 cm. Pozostałe wymagania zgodne z 
SIWZ. 
Ad. 33 
Zamawiający w Pakiecie Nr 20 poz. 1-2 nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowanie pieluchomajtek 
posiadających podwójny wskaźnik wilgotności, z zachowaniem pozostałych wymagań SIWZ. 
Ad. 34 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach Rozdziału XIV 
SIWZ – „Ogólne warunki umowy”. 
Ad. 35 
Zamawiający w Pakiecie nr 10 poz. 1 podtrzymuje zapis SIWZ i wymaga: „Opatrunek hydrożelowy, z 
żelem zapewniającym wilgotne środowisko w ranie, nawilżający ranę, zmiękczający i oddzielający tkankę 
martwiczą oraz sprzyjający jej usuwaniu, dzięki pochłanianiu przez żel oddzielających się fragmentów 
tkanki martwiczej. Opatrunek może pozostawać na ranie do kilku dni. Tubka lub strzykawka 15-20 g”. 
Ad. 36  
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 2 pozycji 1-7 do osobnego pakietu. 
Ad. 37 
Zamawiający w Pakiecie Nr 23 poz. 1-2 podtrzymuje zapis SIWZ.  
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Ad. 38 
Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz. 5 i 7 nie wyraża zgody na zaoferowanie kompresów gazowych 
pakowanych a’ 100 szt. bez systemu ułatwiającego aplikację z opakowania grzbiet gładki/grzbiet składany. 
Wymagania SIWZ bez zmian. 
Ad. 39 
Zamawiający w Pakiecie Nr 4 nie wyraża zgody na zaoferowanie opatrunku sterylnego dodatkowo 
wzmocnionego włókniną. Wymagania zgodnie z SIWZ. 
Ad. 40 
Zamawiający w Pakiecie Nr 13 nie wyraża zgody na zaoferowanie opatrunku piankowego z warstwą 
przylepną, w rozmiarze 15 x 15 cm. Warstwa pianki 10 x 10 cm. Wymagania zgodnie z SIWZ. 
Ad. 41 
Zamawiający w Pakiecie Nr 13 nie wyraża zgody na zaoferowanie opatrunku piankowego z hydrożelem. 
Wymagania zgodnie z SIWZ. 
Ad. 42 
Zamawiający w Pakiecie Nr 14 poz. 1 - 2 nie wyraża zgody na zaoferowanie opasek gipsowych 
pakowanych po 2 szt. Zamawiający w Pakiecie Nr 14 poz. 1 - 2  dopuszcza również zaoferowanie opasek 
gipsowych nawiniętych na tekturowy rulonik o czasie wiązania 4 – 6 min. Pozostałe Wymagania zgodnie 
z SIWZ. 
Ad. 43 
Zamawiający w Pakiecie Nr 16 poz. 1-5 dopuszcza również zaoferowanie opatrunku jałowego z siatką 
polietylenową. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 
Ad. 44 
Zamawiający w Pakiecie Nr 17 poz. 1 dopuszcza również zaoferowanie serwet operacyjnych 20 nitkowych 
4-warstwowych w rozmiarze 20 x 30 cm, z wszytym chipem RTG (jako element kontrastujący). 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie serwet operacyjnych niejałowych pakowanych po 5 sztuk. 
Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 
Ad. 45 
Zamawiający w Pakiecie Nr 17 poz. 3 dopuszcza również zaoferowanie serwet operacyjnych 20-nitkowych 
4-warstwowych z wszytym chipem RTG (jako element kontrastujący), pakowanych po 5 sztuk. Pozostałe 
wymagania zgodnie z SIWZ. 
Ad. 46 
Zamawiający w Pakiecie Nr 22 poz. 1, 2 dopuszcza również zaoferowanie tupferów gazowych z nitką RTG 
w kształcie fasoli, z gazy bawełnianej 24-nitkowej. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian. 
Ad. 47 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach Rozdziału XIV 
SIWZ – „Ogólne warunki umowy”. 
Ad. 48 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach Rozdziału XIV 
SIWZ – „Ogólne warunki umowy”. 
Ad. 49 
Zamawiający w Pakiecie Nr 20 poz. 1, 2, 3 podtrzymuje zapis SIWZ. 
Ad. 50 
Zamawiający w Pakiecie Nr 20 poz. 3 podtrzymuje zapis SIWZ i wymaga zaoferowania podkładów 
o parametrach wskazanych w Formularzu cenowym. 
Ad. 51 
Zamawiający w Pakiecie Nr 20 poz. 1, 2 podtrzymuje zapis SIWZ i wymaga zaoferowania pieluchomajtek 
o parametrach wskazanych w Formularzu cenowym. 
Ad. 52 
Zamawiający w Pakiecie Nr 20 poz. 1, 2 wymaga zaoferowania asortymentu, którego parametry zostały 
szczegółowo określone w SIWZ w Formularzu cenowym. 
Ad. 53 
Zamawiający w Pakiecie Nr 20 poz. 1, 2 podtrzymuje zapis SIWZ i wymaga zaoferowania pieluchomajtek 
o parametrach wskazanych w Formularzu cenowym. 
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Ad. 54 
Zamawiający w Pakiecie Nr 20 poz. 1, 2 podtrzymuje zapis SIWZ i wymaga zaoferowania pieluchomajtek 
o parametrach wskazanych w Formularzu cenowym. 
Ad. 55 
Zamawiający w Pakiecie Nr 4 poz.1 podtrzymuje wymagania SIWZ. 
Ad. 56 
Zamawiający w Pakiecie Nr 4 poz.1 podtrzymuje wymagania SIWZ. 
Ad. 57 
Zamawiający w Pakiecie Nr 4 poz.1 podtrzymuje wymagania SIWZ. 
Ad. 58 
Zamawiający w Pakiecie Nr 5 poz. 5 dopuszcza również wycenę przylepca mocującego na tkaninie o 
wymiarach 9,14 m x 5 cm w ilości 137 sztuk. 
Ad. 59 
Zamawiający w Pakiecie Nr 6 poz. 2 podtrzymuje wymagania SIWZ. 
Ad. 60 
Zamawiający w Pakiecie Nr 8 poz. 1, 2, 3 podtrzymuje wymagania SIWZ. 
Ad. 61 
Zamawiający w Pakiecie Nr 9 poz. 1, 2 podtrzymuje wymagania SIWZ. 
Ad. 62 
Zamawiający w Pakiecie Nr 14 poz. 2 nie wyraża zgody na zaoferowanie opaski gipsowej w rozmiarze 10 
cm x 3 m, o początkowym czasie wiązania 100 - 200 sekund. Wymagania zgodnie z SIWZ. 
Ad. 63 
Zamawiający w Pakiecie Nr 16 poz. 1 - 5 podtrzymuje wymagania SIWZ. 
Ad. 64 
Zamawiający w Pakiecie Nr 25 poz. 1 dopuszcza również zaoferowanie plastrów pakowanych po 10 
pasków w saszetce/kopercie, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ. 
Ad. 65 
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 2 pozycji 8. 
Ad. 66 
Zamawiający dopuszcza również, ale nie wymaga, aby zaoferowane w Pakiecie Nr 3 poz. 1-2 gazy 
sterylizowane były tlenkiem etylenu.  Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 
Ad. 67 
Zamawiający w Pakiecie Nr 4 podtrzymuje zapis SIWZ i nie wyraża zgody na zaoferowanie opatrunku o 
wymiarach 5 x 7,2 cm. 
Ad. 68 
Zamawiający w Pakiecie Nr 8 poz. 1 - 3 podtrzymuje zapis SIWZ. 
 
 
 
Otrzymują: 
1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania 
2. Strona internetowa Zamawiającego 
3. a/a 


