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Żary, 6 kwietnia 2021 r. 

Nasz znak: 105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-1-UE-2021  

INFORMACJA NR 2  

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia na realizację dostaw pn.: „Dostawa mate-

riałów opatrunkowych” 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ 

Zamawiający, 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej w Żarach, na podstawie art. 135 ust. 2 i 5 oraz w związku z art. 135 ust. 1 

ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2019 poz. 2019 

z późn.zm. – dalej: „ustawa Pzp”) udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków  

Zamówienia (dalej: „SWZ”).  

PAKIET 19 

Pytanie nr 1. Pakiet 16. poz.1. 

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie fartucha o gramaturze 35g (moc-

niejszy od wymaganego) 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie nr 2. Poz.4. 

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie półmaski filtrującej przeciwpyło-

wej, przeciwwirusowej FFP3 o wielowarstwowej budowie z zaworem wyde-

chowym. Wyposażonej w nosek, pałąk i uszczelkę piankową na twarz dla 

doskonałego dopasowania. Maksymalny czas noszenia maski - 8h. Klasyfi-

kacja: klasa ochrony FFP3 wg EN 149:2001+A1:2009 (skuteczność filtracji 

> 99% cząsteczek o wielkości 0,6 μm), środek ochrony osobistej - kategoria 

III wg Reg. 2016/425 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie nr 3. Poz.5 

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie Półmaski filtrującej FFP3 o wielo-

warstwowej budowie z filtrem z tkaniny,  bez zaworu wydechowego. Wypo-

sażona zacisk nosowy, który zapewnia wygodę noszenia i dobre dopasowa-

nie,, mocowana na gumki. Maksymalny czas noszenia maski - 8h. Skutecz-

ność filtracji: >99%, budowa: 5 warstwowa. Klasyfikacja: klasa ochrony 

FFP3 wg EN 149:2001+A1:2009 (skuteczność filtracji > 99% cząsteczek o 

wielkości 0,6 μm), środek ochrony osobistej - kategoria III wg Reg. 

2016/425. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dopuszcza. 
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PAKIET 20  

Pytanie nr 1. Zadanie nr 14; Pozycja nr 4:  

Czy zamawiający dopuści w zadaniu nr 14, pozycja nr 4: 

Przeciwbakteryjny, przylepny opatrunek piankowy regulujący wilgotność 

rany. Część chłonna zawiera warstwę kontaktową wykonaną z hydrowłókien 

(karboksymetyloceluloza sodowa)  z jonami srebra oraz warstwę pianki po-

liuretanowej.Wodoodporna warstwa zewnętrzna wykonana wykonana z pół-

przepuszczalnej błony poliuretanowej. Posiada delikatną, silikonową war-

stwę klejącą. Rozmiar 12,5x12,5 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie nr 2. Pozycja nr 6:  

Czy zamawiający dopuści w zadaniu nr 14, pozycja nr 6: 

Hydrowłóknisty opatrunek, zbudowany z dwóch warstw włókien karboksy-

metylocelulozy sodowej o wysokich właściwościach chłonnych, wzmocniony 

przeszyciami. Rozmiar 15x15, 5x5, 10x10 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie nr 3. Pozycja nr 8:  

Czy zamawiający dopuści w zadaniu nr 14, pozycja nr 8. 

Opatrunek hydrowłóknisty 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 wła-

ściwościach chłonnych, wzmocniony przeszyciami. Rozmiar 5x5, 10x10 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie nr 4. Pozycja nr 9:  

Czy zamawiający dopuści w zadaniu nr 14, pozycja nr 9. 

Opatrunek hydrowłóknisty 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 wła-

ściwościach chłonnych, wzmocniony przeszyciami. Rozmiar 15x15 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dopuszcza. 

PAKIET 21  

Pytanie nr 1. PYT 1, do Zadania nr 15, L.p. 1: Opatrunek nosowy do zabiegów turbinek-

tomii, septoplastyki i polipektomii.  

Pragniemy uprzejmie poinformować Państwa, że nie prowadzimy już sprze-

daży tego typu opatrunków nosowych. W związku z tym chcielibyśmy zapro-

ponować Państwu opatrunek zastępczy o parametrach: Opatrunek nosowy 

na krwawienie, 55 mm z nitką w formie gąbeczki rozporowej. Materiał: 

PVC. Zwiększa objętość po umieszczeniu w jamie nosa. Wymiary opatrun-

ku: 55x25x15 mm (nitka).  
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Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie nr 2. PYT 2, do Zadania nr 15, L.p. 2: Tamponada nosowa z balonem do tamo-

wania krwawień, rozm 55mm.  

Tamponada nosowa, która widnieje w postępowaniu nie jest już sprzedawa-

na. W związku z tym możemy zaproponować produkt podobny: Opatrunek 

nosowy standard, 45 mm z nitką i kanalikiem oddechowym w formie gą-

beczki rozporowej. Materiał: PVC. Zwiększa objętość po umieszczeniu w 

jamie nosa. Wymiary opatrunku po rozprężeniu: 45x20x15 mm (nitka i ka-

nalik).  

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 3. PYT 3, do Zadania nr 15, L.p. 3: Tamponada nosowa z balonem do tamo-

wania krwawień 75 mm.  

Tamponada nosowa, która widnieje w postępowaniu nie jest już sprzedawa-

na. W związku z tym możemy zaproponować produkt podobny: Opatrunek 

nosowy standard, 80 mm z nitką w formie gąbeczki rozporowej. Materiał: 

PVC. Zwiększa objętość po umieszczeniu w jamie nosa. Wymiary opatrun-

ku: 80x20x10 mm (nitka).  

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 4. PYT 4, do Zadania nr 47, L.p. 7: Tamponada nosowa z dwoma balonami do 

tamowania krwawień 90 mm.  

Tamponada nosowa, która widnieje w postępowaniu nie jest już sprzedawa-

na. W związku z tym możemy zaproponować produkt podobny: Opatrunek 

nosowy na krwawienie, 100 mm z nitką w formie gąbeczki rozporowej. Ma-

teriał: PVC. Zwiększa objętość po umieszczeniu w jamie nosa. Wymiary 

opatrunku: 100x25x15 mm (nitka). 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dopuszcza. 

 
 

Data, miejscowość:        Żary, 6 kwietnia 2021 r. 
 

 

 

 

 

 

 

Zastępca Kierownika Działu Zamówień Publicznych  

Maria Patrzylas, tel. 68 470 78 74 / 696 556 226 

e-mail: m.patrzylas@105szpital.pl 
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