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ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO 

TREŚCI SIWZ 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na sukcesywną dostawę materiałów opatrunkowych do Szpitala Miejskiego 

im. F. Raszei w Poznaniu. 

SR/XV-270-36-SS/18 
 

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), udziela 

odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę materiałów opatrunkowych do Szpitala Miejskiego 

im. F. Raszei w Poznaniu. 
 

PYTANIE: 

Pakiet 4 

Pozycja 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bakteriobójczego opatrunku do mocowania 

cewników centralnych z hydrożelem zawierającym 2% glukonian chlorheksydyny. Opatrunek 

sterylny, wykonany z folii poliuretanowej ze wzmocnionym rozciągliwą włókniną obrzeżem i 

wycięciem obejmującym cewnik. Hydrożel w rozmiarze 3 cm x 4 cm, przezierny, absorbujący krew i 

wydzielinę. Ramka ułatwiająca aplikację, metka do oznaczenia, 2 włókninowe paski mocujące, 

odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy naniesiony w 

siateczkę. 

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

ODPOWIEDŹ: 

Tak. 

 

PYTANIE: 

Pakiet 4 

Pozycja 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego przezroczystego półprzepuszczalnego 

opatrunku do mocowania kaniul obwodowych, wzmocnionego włókniną w części obejmującej 

kaniulę, x 1 ramka z czterech stron ułatwiającą aplikację, x 2 jedną ręką proste wycięcie na port 

pionowy, zaokrąglone brzegi, metka do oznaczenia, 2 włókninowe paski mocujące, odporny na 

działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy naniesiony w siateczkę. 

Przeźroczyste okno 4,1 x 3-4 cm. 

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

ODPOWIEDŹ: 

Tak. 

 

PYTANIE: 

Pakiet 4 

Pozycja 4  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego przezroczystego półprzepuszczalnego 

opatrunku do mocowania kaniul i cewników centralnych, wzmocnienie włókniną obrzeża opatrunku 

oraz części obejmującej cewnik, okno wypełnione folią, owalny, ramka ułatwiająca aplikację, 

wycięcie na port w kształcie dziurki od kluczyka , 1 włókninowy laminowany pasek mocujący, 

odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy równomiernie 

w siateczkę na całej powierzchni przylepnej; opakowanie folia-folia. Rozmiar 8,5 cm x 11,5 cm, okno 

wypełnione folią min. 5,1 cm x 5,5 cm. 
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Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

ODPOWIEDŹ: 

Tak. 

 

PYTANIE: 

Pakiet 4 

Pozycja 11 i 12 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepca na tkaninie jedwabnej, jest to przylepiec o 

tych samych właściwościach proponowany jako zamiennik do przylepca bawełnianego. Pozostałe 

parametry zgodne z SIWZ. 

ODPOWIEDŹ: 

Tak. 

 

PYTANIE: 

Pakiet 4 

Pozycja 14. 

Czy Zamawiający wydzieli pozycję 14 ze względu na wycofanie produktu z oferty. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający postanawia wyłączyć pozycję nr 14 z pakietu nr 4 z całego postępowania. Na stronie 

Zamawiającego zamieszczony zostanie poprawiony załącznik do pakietu nr 4. Powyższa zmiana nie 

prowadzi do zmiany terminu składania ofert. 

 

 

 

 


