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ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO 

TREŚCI SIWZ 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych 

SR/XV-270-19-SS/20 
 

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 2019 r. poz. 1843), udziela 

odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na dostawę 

materiałów opatrunkowych. 
 

PYTANIE: 

Pakiet nr 3 poz. 4 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tamponów donosowych  o następujących 

parametrach: 

Proponowany przez nas tampon donosowy składa się z rozpuszczalnej gazy hemostatycznej, 

rozprężalnej gąbki oraz sznurka. Zewnętrzna gaza hemostatyczna zamienia się w żel po nasiąknięciu 

wodą. Przy kontakcie żelu z powierzchnią rany uaktywniany jest mechanizm krzepnięcia krwi w celu 

przyspieszenia fizjologicznej hemostazy. Wewnętrzna gąbka może się rozprężyć w celu wytworzenia 

odpowiedniej kompresji na powierzchni rany i doprowadzenia do fizycznej hemostazy za pomocą 

kompresji. Ponadto po zżelowaniu gazy hemostatycznej, żel zapewnia wilgotne otoczenie 

umożliwiające przyspieszenie procesu epitelizacji błony śluzowej nosa, zmniejsza uszkodzenia oraz 

możliwość ponownego krwawienia. 

Cechy:  

 wielorakie działanie hemostatyczne, szybko zatrzymuje krwawienie 

 unikalna struktura, skuteczniejsze komponenty 

 miękka gąbka zapewnia równorzędne wzmocnienie i ucisk 

 utrzymuje wilgoć w otoczeniu rany, przyspiesza gojenie rany 

 nie przykleja się, zmniejsza możliwość wystąpienia urazu wtórnego  

 łatwość w posługiwaniu się  

 bezbolesna aplikacja i usuwanie 

 bezpieczny, bez występowania skutków ubocznych  

 rozmiar 8 x 2 x 1,5 cm 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

PYTANIE: 

Pakiet nr 3 poz. 4 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie opakowania handlowego 10 sztuk z odpowiednim 

przeliczeniem ilości. 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z SIWZ. 
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PYTANIE: 

Pakiet nr 3 poz. 1-3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tamponów donosowych  o następujących  

parametrach: 

Proponowany przez nas tampon donosowy składa się z rozprężalnej gąbki ( alkohol poliwinylowy 

PVA) oraz sznurka. Gąbka może się rozprężyć w celu wytworzenia odpowiedniej kompresji na 

powierzchni rany i doprowadzenia do fizycznej hemostazy za pomocą kompresji.  

Cechy:  

 wielorakie działanie hemostatyczne, szybko zatrzymuje krwawienie 

 unikalna struktura, skuteczniejsze komponenty 

 miękka gąbka zapewnia równorzędne wzmocnienie i ucisk 

 utrzymuje wilgoć w otoczeniu rany, przyspiesza gojenie rany 

 nie przykleja się, zmniejsza możliwość wystąpienia urazu wtórnego  

 łatwość w posługiwaniu się  

 bezbolesna aplikacja i usuwanie 

 bezpieczny, bez występowania skutków ubocznych  

 sznureczek 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

PYTANIE: 

Pakiet nr 3 poz. 1 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczeni tamponów w rozmiarze 8 x 2 x 1,5 cm. Tak mała różnica nie 

wpływa na jakość ani użytkowanie produktu. 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

PYTANIE: 

Pakiet nr 3 poz. 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczeni tamponów w rozmiarze 5,5 x 2 x 1,5 cm. Tak mała różnica nie 

wpływa na jakość ani użytkowanie produktu. 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

PYTANIE: 

Pakiet nr 3 poz. 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczeni tamponów w rozmiarze 10 x 2 x 1,5 cm. Tak mała różnica nie 

wpływa na jakość ani użytkowanie produktu. 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z SIWZ. 
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PYTANIE: 

Dotyczy SIWZ 

 Czy w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w Polsce i coraz większym ryzykiem 

związanym z ryzykiem niemożliwości dostarczenia dokumentów do postepowań przetargowych w 

formie papierowej, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu składania ofert na formę 

elektroniczną – dokumenty podpisane bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym? W 

przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie prosimy o wskazanie sposobu przekazania 

dokumentów w formie elektronicznej. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie przewidział możliwości składania ofert w postaci elektronicznej. 

 

 

 

 


