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                                                                                                  Głubczyce, 12-01-2010r.  

                     
 

                       Uczestnicy postępowania 
 
 

Dotyczy: przetarg nieograniczony „Dostawa środków opatrunkowych i pieluchomajtek dla SP 
ZOZ  w Głubczycach w Likwidacji – PN / 1 / I / 10”, odpowiedzi do SIWZ.   

 
Pytanie 1: 
Zadanie nr 1 poz. 1-2 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresów gazowych sterylizowanych inną niż para 
wodna metodą zwalidowanej sterylizacji przemysłowej tj. tlenkiem etylenu?  Zgodnie z normą 
dotyczącą sterylizacji wyrobów medycznych EN 556-1 bezspornie wynika, że nie istnieją 
podstawy do faworyzowania konkretnej metody sterylizacji wyrobów medycznych. Ustawodawca 
dopuścił wszystkie dostępne metody sterylizacji jako równoważne w procesie wytworzenia 
wyrobu medycznego określonego jako „sterylny” pod warunkiem, że jest to proces w pełni 
zwalidowany. 
Czy wobec: 
- braku przeciwwskazań medycznych do stosowania innej metody sterylizacji aniżeli parowa, 
- braku incydentów medycznych związanych ze sterylizacją tlenkiem etylenu 
- możliwości zwiększenia konkurencyjności postępowania poprzez umożliwienie złożenia ofert 
większej liczbie wykonawców,  
Zamawiający nadal podtrzymuje warunek w postaci sterylizacji parą wodną, który narusza 
zasadę uczciwej konkurencji? 
Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie kompresów gazowych jałowych sterylizowanych  
metodą inną niż para wodna. 
 
Pytanie 2:  
Zadanie nr 1 poz. 13,14,15 
Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 5-6 min? 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w opasek. 
 
Pytanie 3: 
Zadanie nr 1 poz. 13,14,15 
Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe pakowane a`1 szt z jednoczesnym przeliczeniem ilości 
opakowań? 
Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem zachowania łącznej ilości opasek gipsowych 
wynikającej z przemnożenia żądanej ilości opakowań przez ich ilość w  opakowaniu. 
 
Pytanie 4: 
Zadanie nr 1 poz. 13,14,15 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedstawienie oświadczenia producenta o zawartości gipsu 
zamiast karty technicznej produktu? 
Odpowiedź:  
Zamawiający  nie wyraża zgody. 
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Pytanie 5: 
Zadanie nr 1 poz. 16 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety operacyjnej gazowej w opakowaniu 
a`20szt z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań? 
Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem zachowania łącznej ilości serwet operacyjnych 
wynikającej z przemnożenia żądanej ilości opakowań przez ich ilość w  opakowaniu. 
 
Pytanie 6: 
Zadanie nr 1 poz. 17,18 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepca na tkaninie bawełnianej i z 
naniesionym klejem akrylowym? 
Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie 7: 
Zadanie nr 1 poz. 17,18 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepca w opakowaniu zbiorczym a`6 (dla 
przylepca 5cm) oraz a`24 (dla przylepca 1,25cm)? Opakowanie pojedyncze znacznie podwyższa 
cenę takiego przylepca ! 
Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem zachowania wymaganej ilości sztuk przylepców.  
 
 
Pytanie 8: 
Zadanie nr 1 poz. 20 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku w opakowaniu a`100szt z 
jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań? 
Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem zachowania łącznej ilości opatrunków wynikającej z 
przemnożenia żądanej ilości opakowań przez ich ilość w  opakowaniu. 
 
 
Pytanie 9: 
Zadanie nr 1 poz. 22,23 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku w opakowaniu a`30szt z 
jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań? 
Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem zachowania łącznej ilości opatrunków wynikającej z 
przemnożenia żądanej ilości opakowań przez ich ilość w  opakowaniu. 
 
 
Pytanie 10: 
Zadanie nr 1 poz. 27,28 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie równoważnej opaski w opakowaniu a`12 szt 
(dla opaski 3m x 10cm) oraz a`6 szt (dla opaski 3m x 15cm) jednoczesnym przeliczeniem ilości 
opakowań? 
Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem zachowania łącznej ilości opasek  wynikającej z 
przemnożenia żądanej ilości opakowań przez ich ilość w  opakowaniu. 
 
 
Pytanie 11: 
Zadanie nr 2 poz. 5 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku w opakowaniu a`100szt? 
Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem zachowania wymaganej ilości sztuk  opatrunków. 
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Pytanie 12: 
Zadanie nr 2 poz. 6 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gazy sterylizowanej tlenkiem etylenu? 
Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę.  
 
 

 
 
Powyższe odpowiedzi należy traktować jako integralną część SIWZ na wyżej wymienione 
postępowanie. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

GGGGGGGGGGGGGG. 
                                                                                                       Podpis Zamawiającego 

 

 


