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Kamienna Góra, 06.04.2021 r. 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

 

Nazwa postępowania:  Dostawa materiałów opatrunkowych dla Powiatowego Centrum 
Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o. 

 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:      TP 1/2021 
 

I.  Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz. U. Z 2019, poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania o 
następującej treści: 
 
 
Pytanie nr 41: 
Pak. nr 8  Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje dostawy taśmy przylepnej włókninowej typu 
Spunlance w rolce 10m, wymiary zgodnie z SWZ. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 41: 
Tak. 
 
 
Pytanie nr 42: 
Pak. nr 9 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje dostawy plastrów na tkaninie z 
hipoalergicznym klejem akrylowym z mikroperforacją (mikroporowatą strukturą)? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 42: 
Nie, wymogi minimalne zgodne z SWZ. 
 
 
Pytanie nr 43: 
Pak. nr 10, poz. 1   Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje dostawy plastra elastycznego,  
siatkowanego, w 100% z włókniny poliestrowej, opatrunek z wkładem chłonnym i rozcięciem plus luźny 
gazik, pakowany pojedyńczo w torebki otwierane przez rozerwanie, opatrunek ma zaokrąglone brzegi,  
posiada rozcięcie wzdłuż środka z gazikiem na końcu oraz  luźnym gazikiem. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 43: 
Nie, wymogi minimalne zgodne z SWZ. 
 
 
Pytanie nr 44: 
Pak. nr 10, poz. 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie plastra do mocowania kaniul o wymiarach 
6x8cm. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 44: 
Zamawiający dopuszcza wymiar 6x8 cm. 
 
 
Pytanie nr 45: 
Pak. nr 18, poz. 1,2,3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku hydrowłóknistego o 
właściwościach niszczących biofilm bakteryjny i bakteriobójczy. Zbudowany z dwóch warstw wykonanych z 
nietkanych włókien (karboksymetyloceluloza sodowa) z jonami srebra, o działaniu spotęgowanym 
dodatkowymi substancjami EDTA i BEC , o wysokich właściwościach chłonnych, wzmocniony 
przeszyciami, wymiary zgodnie z SIWZ. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 45: 
Zamawiający dopuszcza opatrunek określony w pytaniu. 
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Pytanie nr 46: 
Pak. nr 23, poz. 2   Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przeciwbakteryjnego, przylepnego opatrunku 
piankowego regulujący wilgotność rany. Część chłonna zawiera warstwę kontaktową  wykonaną z 
hydrowłókien (karboksymetyloceluloza sodowa) z jonami srebra oraz warstwę pianki poliuretanowej. 
Wodoodporna warstwa zewnętrzna  wykonana z półprzepuszczalnej błony poliuretanowej. Posiada 
delikatną, silikonową warstwę klejącą, przeznaczony na piętę, rozmiar 14x19,8. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 46: 
Zamawiający nie dopuszcza opatrunku określonego w pytaniu. 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.  Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków 
zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie. 

 
 
 

  Prezes Zarządu 
 
/-/ Barbara Kosak 


