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Lp, Pytanie Odpowiedź
1. Pakięt I0,pozyĄaIa

Czy Zamawiąący ma na myśli gazę opatrunkową jałową
o powierzohni%m2?

Tak.

1 Pakięt 10, pozycja lb
Czy Zarnawiający ma na myśli gazę opatrunkową jałową
o powierzchni Y, m'?

Tak.

3. Pakiet I0,pozycjaIc
Czy Zanawiający ma na myśli gazę opŃruŃową jałową
o powierzchni 1 m2?

Tak.

4. Pakiet lI,pozycjaI-2
Czy Zarrnwiający dopuści przylepiec o długości 9,14m?

Zgodnte zSWZ.

5. Pakiet Il,pozycja I

Czy Zamawiający dopuści przylepiec o składzie 50%
miazgi drzewnej i 50% poliester?

Zgodnie zSWZ.

6. Pakiet II,pozycja3
Czy Zamaw iaj ący dopuś ci przyl epi e c chirur g iczny
wykonany z hydrofobowej włókniny (40% wiskoza,
6 0 % p o l i e s ter), z warstwą zab ezpieczą ąc ą z p o dziŃką
metryczną?

Zgodnie zSWZ.

7. Pakiet Ll,pozycja3 a-c
Czy Zamawiająey dopuści przylepce chirurgiczne o
długości 10m?

Zgodnie zSWZ.

8. Pakiet II,pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści przylepiec do łączenia
brzegow ran wzmocniony nylonową włókniną typu
spunbond?

Zgodnie zSWZ.

9. Pakiet 1l, pozycja 3, 6, 7, 8
Prosimy o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.
Zgo da ż;amawiaj ące go umozliwi nam złożenie
atrakcyjnej cenowo oferty, a tym samym będzie
ko rzystniei sza dla Zamawiai ąc e go .

Zgodnie zSWZ.

10. Pakiet 12, pozycja I

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie
wiązania 5-6 minut

Zamaw iaj ący dopu s zc za,
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11. Pakiet 12,pozycjaŻa
Czy Zamawłający vłytazi zgodę nawcęnę za
op akowani e a' 12 sztŃ z o dp o wi edn im pr zeliczeni em
zamawianei iIości?

Zamaw tający dopuszcza.

12. Pakiet 12,pozycja2b
Czy Zamawiający v,ryr azi zgodę na w cenę za
opakowanie a'6 sźŃ z odpowiednim przeliczeniem
zamawianęi ilości?

Zamaw taj ący dopuszcza.

13. Pakiet 1ż,pozycja3
Czy Zamawiający dopuści opatrunek z siatkt
bawełnianei impre gnowany białą par afiną?

Zamaw iający dopuszcza.

14. Pakiet 12,pozycja4
Czy Zatnawtający mana myśli rękaw opatrunkowy o

długości 25m w stanie rozciągniętym?

Tak,

15. Pakiet 12,pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści rękaw opatrunkowy o

długości l}m z ptzeliczeniem zamawianej ilości?

Zgodnie zSWZ.

16. Pakiet 12. pozycja 4

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie na jaką cześć
ciała ma byc przeznaczony wymagany rękaw
opatrunkowy?

Zgodnie z SWZ.

t7. Pakiet 13,pozycja3d
Czy Zamawiający dopuści kompresy 12 warstwowe?

Zamaw iaj ący dopu szcza.

18. Pakiet l3,pozycja7
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za op.

a'Z}sztzodpowiednimprzeliczeniemzamawianej
ilości?

Zamawiający wyr aża zgo dę.

19. Pakiet 13, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści tupfery kule?
Zamawiający nie dopuszcza.

ż0. Pakiet l3,pozycja lI
Czy Zamańający dopuści kompresy pakowane a'5sńz
o dp owiedn im przeliczeniem zamawi ane i il o ś ci ?

Zamaw iaj ący nie dopuszcza.

21,. Pakiet 14,pozycja2
Czy Zamawiający v,ryrazi zgodę na wycenę zaop. a'5kg
z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Zgodnie zSWZ.

żż. Pakiet 27 - Czy Zamawiający dopuści zaofęrowanie
szwów z kwasu poliglikolowego o czasie wchłaniania
60-90 dni i podtrzymywaniu tkankowym na poziomie
ok.50%o po 3 tysodniach?

Zamawiaj ący nie doplszcza.

23. Pakiet 27, pozycja7 - 9, 12 - 16 - Czy ZamawtĄący
dopuści zaoferowanie igieł okrągłych pogrubionych?

Zamaw iający n ie dopuszcza.

24. Pakiet 28 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie
szwów o podtrzymywaniu tkankowym: po 28 dniach ok.
70oń,po 42 dntachok. 50%, czas wchłaniania 180-210
dni przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Zamawiający dopuszcza.
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ż5. Pakiet 28,pozycja2 - Czy Zamawiający dopuści
zaoferowanie igły okrąglej mocnej pogrubionej ?

Zamawiaj ący dopuszcza.

26. Pakiet 29 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie
szwów o podtrzymywaniu tkaŃowym: po 28 dniach ok.
70oń,po 42 dniachok,50oń, czas wchłaniania 180-210
dni przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Zamaw iający nie dopuszcza.

,r1 Pakiet 30, pozycja I - 9 - Czy Zamawiający dopuści
zaofęrowanie nici pakowanych a'10 sńl:.kz
o dp o wi edn im pr zeliczeniem zamawianych i l o ś c i
opakowń zzaol<tągleniem w górę do pełnego
opakowania?

Zamawiaj ący dopuszcza.

28. Pakiet 30,pozycja9 - Czy Zamawiający dopuści
zaoferowanie igły ol<rzyńźnie 3/8 koła?

Zamawiaj ący ni e dopuszcza.

ż9. Pakiet 32,pozycja 1, 3 - Czy Zamawiający dopuści
zaoferowanie igły odwrotnie tnącej?

Zamawiający nie dopuszcza.

30. Pakiet 3ż, pozycjaL - Czy Zamawtający dopuści
zaoferowanie igły okrągłej wzmocnionej ?

Zamaw iaj ący ni e dopuszcza.

31. Pakiet8
pozl.
Czy Zarnawiający dopuści gotowy do lżycia preparat do
szybkiej dezynfekcji małych powierzchni wyrobów
medycznych, w tym powierzchni trudnodostępnych oraz
powierzchni urządzeń i sprzętu medycznego
niewrażliwych na działania alkoholi. Zawierający w
składzie: mieszaninę alkoholi i czwartotzędowych soli
amoniowych. Spektrum działania: bakteriobójczo,
dtożdżakobójczo, grzybobójczo, prątkobójczo,
wirusobójczo (BVDV' vaccinia, adeno, rota, noro, polio)
w czasie do 30 sek. Wyrób medyczny, w opakowaniach
5L.

Zamawiąący dopuszcz a jeżeli produkt
jest dopuszczony do stosowania w
oddziałach neonatologicznych i
pediatrycznych oraz do
dezynfekcj i powierzchni maj ących
kontakt zżywnością.

3ż. Pakiet 8

poz.2.
Czy Zamaviający dopuści gotowy do uzycia preparat do
szybkiej dezynfekcji małych powierzchni wyrobów
medycznych, w Ęrm powierzchni trudnodostępnych oraz
powierzchni lrządzeń i sprzętu medycznego
niewrażliwych na działania alkoholi. Zawierający w
składzie: mieszaninę alkoholi i czwartoruędowych soli
amoniowych, Spektrum działanta: bakteriobójczo,
drożdżakobójczo, grzybobojczo, prątkobójczo,
wirusobójczo (BVDV, vaccinia, adeno, rota, noro, polio)
w czasie do 30 sek. Wyrób medyczny, w opakowaniach

Zamawiający dopuszc za jeżeli produkt
jest dopuszczony do stosowania w
oddziałach neonatologicznych i
pediatrycznych oraz do
dezynfekcj i powierzchni maj ących
kontakt z żywnością.
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I L zę spryskiwaczem.

33. Pakiet 30 poz. l ,6,7
Czy Zamańający dopuści długośó nici 75cm, pozostałe
parametry bęzzmian?

Zamaw iaj ący dopuszcza.

Jednocześnie informuie. iż termin otwarcia ofert zostaie przesuniety na 22.07.2021r." w związku

z czym Wykonawca pozostaie zrviazany ofeńa do dnia 20.08.2021r.

Proszę o uwzględnienie wprowadzonych modyfikacji SWZ.
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