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Wykonawcy  
biorący udział w postępowaniu  

 
 

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na „Zakup wraz z transportem  

i wniesieniem medycznych środków materiałowych”. Sprawa nr 58/23/PN/2022 

 
Działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.), Zamawiający zawiadamia, że  
w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania do treści specyfikacji warunków 
zamówienia. Zamawiający przekazuje poniżej treść wniesionego pytania oraz 
udzielonej odpowiedzi.  
 

Pytanie 1: 

Pozycja 39 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnego opatrunku 

wentylowego Chest Seal Vented o płaskiej konstrukcji zaworu przeznaczony do 

opatrywania ran w obrębie klatki piersiowej. Jednokierunkowa konstrukcja zaworu 

umożliwia jednocześnie wypuszczanie powietrza zalegającego w klatce piersiowej, 

zmniejszając tym samym ryzyko wystąpienia odmy prężnej oraz blokuje dostęp 

powietrza z zewnątrz.  

Charakterystyka produktu: 

 opatrunek o okrągłym kształcie o średnicy 17 cm 

 zastosowanie wysokiej jakości kleju na bazie hydrożelu maksymalizuje poziom 
szczelności i trwałości założonego 

 opatrunku na skórze poszkodowanego 

 posiada specjalny uchwyt, który ułatwia szybką aplikację i oddzielenie 
opatrunku od folii ochronnej 

 przeźroczysta konstrukcja umożliwia precyzyjną aplikację oraz pełną kontrolę 
nad powierzchnią rany 

 zapakowany w trwałe, wodoodporne opakowanie, które posiada wyznaczone 
miejsca do bezproblemowego otwierania 

 wewnątrz opakowania wraz z opatrunkiem wentylowym umieszczono również 
gazę, służącą do wstępnego oczyszczenia 

 miejsca krwawienia z brudu, krwi i innych zanieczyszczeń 

 produkt bezpieczny dla skóry, nie zawiera lateksu, nie wywołuje podrażnień i 
reakcji alergicznych 

 Opatrunek zgodny z wytycznymi TCCC oraz KSRG? 
 

 

Odpowiedź:     

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie opatrunku Chest Seal Vented. 

 



Pytanie 2:  

Pozycja 42 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnego zestawu dwóch 

samozaciskowych troków do mocowania ekwipunku na plecaku z systemem MOLLE, 

wykonane na bazie wytrzymałej taśmy nylonowej. Zaprojektowane do wygodnego  

i łatwego mocowania dużych przedmiotów takich jak lina, śpiwór czy mata na 

platformach MOLLE plecaków lub toreb. Pojedynczy trok wykonany jest z wytrzymałej 

taśmy nylonowej i zakończony specjalnym montażem, który osadza się na platformie 

MOLLE plecaka. Dodatkowo montaż wyposażony jest w system CAM-Lock, służący do 

stworzenia pętli mocującej i łatwej regulacji jej wielkości. Troki sprawdzą się doskonale 

do mocowania dodatkowego ekwipunku jako awaryjne zapięcie lub do kompresji 

bagażu. Długość 22 cale. Asortyment taki jak na zdjęciu poniżej? 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie równoważnego zestawu dwóch 

samozaciskowych troków do mocowania ekwipunku na plecaku z systemem MOLLE, 

wykonane na bazie wytrzymałej taśmy nylonowej. 

Pytanie 3:  

Pozycja 62 

Czy Zamawiający dopuści zasłonę do parawanu wykonaną z polipropylenu? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zasłony do parawanu wykonaną  

z polipropylenu. 

Pytanie 4:  

Pozycja 62 

Czy Zamawiający dopuści wymiary parawanu +/- 10%? 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie zasłony do parawanu o wymiarach +/- 

10%. 



Pytanie 5:  

Prosimy o potwierdzenie, że dla pozycji opisanych w załączonym WET Zamawiajacy 

wymaga w dniu dostawy 80% całkowitego terminu ważności zgodnie z zaleceniami 

Szefa Oddziału Gestorstwa i Rozwoju, a dla pozostałych pozycji min. 24 miesiace 

zgodnie z zapisami paragrafu 3 ust. 18. 

Odpowiedź:  

Zamawiający wymaga aby w dniu dostawy okres ważności asortymentu nie był krótszy 

niż 80% całkowitego okresu ważności- dot. poz. nr 2,6,14-25,28,30-31,35-42,44-45,47-

49,53-57,61,64 formularza cenowego. W pozostałych pozycjach formularza cenowego 

Zamawiający wymaga terminu ważności asortymentu minimum 24 miesiące.  

Pytanie 6:  

Prosimy o dopuszczenie możliwości dostawy w pozycji nr 3 asortymentu z datą 

ważności 80% całkowitego terminu ważności lub najdłuższy z możliwie dostępnych, 

gdyż detektor Easy Cap to wyrób, którego całkowity termin ważności od dnia produkcji 

to max. 18 miesięcy. Wymóg 24 miesięcy terminu ważności w dniu dostawy jest, więc 

nierealny. 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania detektora dwutlenku węgla z datą 

ważności minimum 80% całkowitego terminu ważności.  

Pytanie 7:  

Prosimy o potwierdzenie, że hydrożel z pozycji nr 16 może mieć pojemnośc od 100 do 

150ml zgodnie z WET tj. Wykonawca moze zaoferować hydrożel o pojemności 120ml. 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie hydrożelu w butelce 120 ml.  

Pytanie 8:  

Czy Zamawiający w pozycji nr 16-18 dopuści możliwość zaoferowania opatrunku 

hydrożelowego posiadającego badanie potwierdzające brak cytotoksyczności 

opatrunku zgodnie z normą ISO 10993-5 wykonane w „Consumer Product Testing Co. 

z siedzibą w New Jersey? Są to opatrunki hydrożelowe WaterJel produkcji 

amerykańskiej, które od lat są dostarczane do wojska polskiego i charakteryzują się 

najwyższą jakością i skutecznością. Badanie zgodne z normą ISO 10993-5 wykonane 

w „Consumer Product Testing Co. z siedzibą w New Jersey to badanie wykonane tą 

samą normą co wymagane i potwierdzają brak cytotoksyczności opatrunku, w taki sam 

sposób jak polska wersja normy. Obecne zapisy SWZ naruszają zasady równego 

traktowania Wykonawców i uczciwej konkurencji, gdyż powodują, że jedynymi 

opatrunkami, które są dopuszczalne do zaoferowania to opatrunki hydrożelowe 

produkcji polskiej o stałej konsystencji. Takie sformułowanie zapisów SWZ nie tylko 

ogranicza możliwości oferowania opatrunku hydrożelowego tylko do jednego produktu, 

ale również stwarza dla Zamawiajacego ryzyko, iż nie otrzyma w postępowaniu żadnej 



oferty, gdyż w dostępności opatrunków hydrożelowych produkcji polskiej często 

występują nawet kilkumiesieczne przerwy. Powoduje to, iż Zamawiający może nie 

otrzymać żadnej oferty lub wystąpi konieczność wydłużenia terminu realizacji 

zamówienia. Warto zaznaczyć, iż powyższe badanie jest dopuszczane dla tych 

wyrobów przez Wojskowy Ośrodek farmacji i Techniki Medycznej w celestynowie lub 

inne jednostki RON. 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunku hydrożelowego wg wyszczególnionych 

parametrów wykonawcy wraz z załączoną kartą charakterystyki (MSDS).  

Pytanie 9:  

Czy w pozycji nr 8-13 Zamawiający dopuści możliwości dostawy elektrod z datą 

ważności 80% całkowitego terminu ważności lub najdłuższy z możliwie dostępnych, 

gdyż wskazane elektrody mają całkowity termin ważności od dnia produkcji około 18-

24 miesiące. Wymóg 24 miesięcy terminu ważności w dniu dostawy jest, więc 

nierealny. 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza w pozycji 8-13 możliwość zaoferowania elektrod z datą 

ważności minimum 80% całkowitego terminu ważności.  

Pytanie 10:  

Czy w pozycji nr 58,59 Zamawiający dopuści możliwości dostawy pasków do 

glukometrów z datą ważności 80% całkowitego terminu ważności lub najdłuższy  

z możliwie dostępnych, gdyż wskazane paski mają całkowity termin ważności od dnia 

produkcji około 12-24 miesiące. Wymóg 24 miesięcy terminu ważności w dniu dostawy 

jest, więc nierealny. 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania pasków do glukometrów z datą 

ważności minimum 80% całkowitego terminu ważności.  

Pytanie 11:  

Prosimy o dopuszczenie mozliwosci zaoferowania lubrykantu 5g zgodnie z załączonym 

WET. 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie lubrykantu 5g zgodnie z WET.  

Pytanie 12:  

Czy opaski elastyczne z pozycji 34-36 mają spełniać pierwszą częśc opisu 

znajdującego się w pozycji nr 8 WET tj. ma to być opaska o sredniej rozciagliwości czy 

drugą część opisu tj. opaska kohezyjną. Są to dwie różne opaski różniące sie między 

innymi ceną. 



Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza zaoferowania opaski elastycznej kohezyjnej zgodnie z WET. 

Pytanie 13: 

Czy w pozycji nr 65 Zamawiający dopuści zestaw porodowy trzyczęściowy składający 

się z: Pakiet A Zestawu porodowego (przedporodowy), Pakiet B Zestawu porodowego 

(porodowy) oraz Pakiet C Zestawu powodowego (poporodowy)? 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie zestawu porodowego 

trzyczęściowego. Zamawiający wymaga złożenia oferty na podstawowy zestaw 

porodowy-jednorazowy.  

Pytanie 14:  

Czy w pozycji nr 60 Zamawiający dopuści worek na amputowane części ciała  

w rozmiarze 35x25cm lub 37x44cm? 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści worek na amputowane części ciała w rozmiarze 37x44cm.  

 

 

                  Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych 

                        /-/ wz. Dominika PUNDOR  


