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                                Zielona Góra  14.09.2021 r. 

 
 
Nr referencyjny: TZ.280.37.2021 
 
Dotyczy: Postepowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 
Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych   

 
ZAWIADOMIENIE 

o udzieleniu wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz zmianie treści SWZ  
 

 Zamawiający - Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o., zgodnie 
z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2021 r. poz. 
1129), niniejszym udostępnia treść złożonych przez Wykonawców zapytań wraz z wyjaśnieniami. 
 
Pytanie 1 
Dotyczy: Zadanie nr 3, poz. 1-3 
Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4? Wyroby, które są przedmiotem oferty 
są produktami niesterylnymi, w związku z tym nie używa się ich w zabiegach medycznych wysokiego ryzyka 
i nie zachodzi potrzeba, aby były sklasyfikowane w klasie II a reg.7. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza ww. asortyment, tym samym zmienia w tym zakresie Formularz cenowo-techniczny 
dla zadania nr 3.  
 
Pytanie 2  
Dotyczy: Zadanie nr 3, poz. 4-6 
W związku z zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia w sposób, który zapewnia 
zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, zwracamy się z wnioskiem 
o odstąpienie od zaoferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej i dopuszczenie wyrobów 
sterylizowanych innymi (tlenkiem etylenu), dopuszczonymi prawem walidowanymi metodami sterylizacji, 
które zgodnie spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych. 
Zgodnie z postanowieniami dyrektywy(-yw) UE odnoszącej się do wyrobów medycznych, dopuszcza się 
określenie wyrobu medycznego jako STERYLNY tylko wówczas, kiedy zastosowano zwalidowany proces 
sterylizacji. Wymagania dotyczące walidacji i rutynowej kontroli procesów sterylizacji wyrobu medycznego 
podano w EN ISO 11135-1:2007, EN ISO 11137-1:2006, EN ISO 17665-1:2006, EN 14160 i EN 14937”. 
Normy dotyczą odpowiednio : EN ISO 11135-1:2007 – sterylizacja tlenkiem etylenu, EN ISO 11137-1:2006- 
sterylizacja radiacyjna, EN ISO 17665-1:2006 – sterylizacja parą wodną w nadciśnieniu. 
Z zapisu tego już na wstępie jasno wynika fakt, że ustawodawca dopuścił wszystkie dostępne metody 
sterylizacji jako równoważne w procesie wytworzenia wyrobu medycznego określonego jako STERYLNY pod 
warunkiem, że jest to proces w pełni zwalidowany. 
Bardzo wiele wyrobów medycznych sterylizowanych dopuszczonymi prawem metodami używanych jest na 
blokach operacyjnych, gdzie mają bezpośredni kontakt z ciałem pacjenta (narzędzia, obłożenia operacyjne, 
itp.) – nie ma w związku z tym przeciwskazań co do stosowania produktów sterylizowanych inną metodą 
aniżeli para wodna. 
Należy również mieć na uwadze, iż Zamawiający, jak wynika z dyrektyw unijnych, powinien otwierać się na 
konkurencję i w tym celu umożliwić składanie ofert odzwierciedlających różnorodność rozwiązań 
oferowanych produktów. 
Nadmieniam, że produkty sterylizowane tlenkiem etylenu były dostarczane do Państwa placówki w ramach 
umowy przetargowej. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza ww. asortyment, tym samym zmienia w tym zakresie Formularz cenowo-techniczny 
dla zadania nr 3.  
 
Pytanie 3  
Dotyczy: Zadanie nr 3, poz. 1-6 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Zadania nr 3 pozycji 1-6, co umożliwi udział większej ilości 
Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej? 
Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 
 
Pytanie 4  
Dotyczy: Zadanie nr 15  
Czy Zamawiający wymaga w Zadaniu nr 15 kompresów zakwalifikowanych do klasy II A reguły 7? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. 
 
Pytanie 5  
Dotyczy: Zadanie nr 1, poz. 21  
Czy zamawiający w zadaniu 1 poz. 21 wyrazi zgodę na zaoferowanie bezszwowego przyrządu mocującego 
w opakowaniu po 20 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuścił taką możliwość. Szczegółowe informacje dotyczące przeliczenia opakowań zostały 
opisane w punkcie 5 Formularza cenowo-technicznego. 

        
Pytanie 6  
Dotyczy: Zadanie nr 13, poz. 7-12 
Czy Zamawiający w pakiecie 13 poz. 7-12 w związku z wycofywaniem opatrunków Aquacel Ag oraz Aquacel 
Ag Extra wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunków o lepszych właściwościach, tj. niszczące biofilm bakteryjny 
i o działaniu spotęgowanym dodatkowymi substancjami EDTA i BEC - Aquacel Ag+ Extra? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga zaoferowania opatrunków Aquacel Ag oraz Aquacel Ag Extra. Zamawiający 
dopuszcza zaoferowanie opatrunków opisanych w pytaniu, o ile spełniają pozostałe wymagania określone 
w formularzu cenowo-technicznym dla zadania nr 13. Zamawiający dodatkowo wykreśla w poz. 9 Formularza 
cenowo-technicznego określenie „typu Aquacel Ag Extra”. Zamawiający, tym samym dokonuje odpowiednich 
zmian w Formularzu cenowo-technicznym dla zadania nr 13. 
 
Pytanie 7  
Dotyczy: Zadanie nr 13, poz. 18 
Czy Zamawiający zmieni w pozycji 18 rozmiar opatruku na 9 cm x 35 cm lub w przypadku zostawienia wielkości 
9 cm x 36 cm zmieni zakres tolerancji na +/-1 cm. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza ww. rozmiar, tym samym zmienia w tym zakresie Formularz cenowo-techniczny dla 
zadania nr 13.  
 
Pytanie 8 
Dotyczy: Zadanie nr 13, poz. 5 
Czy Zamawiający wykreśli z pakietu poz. 5 ze względu na wycofanie pasty z produkcji? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wykreśla poz. 5, tym samym zmienia w tym zakresie formularz cenowo-techniczny dla zadania 
nr 13. 
 
Pytanie 9 
Dotyczy: Zadanie nr 13, poz. 1 
Czy Zamawiający zmieni w poz. 1 rozmiar opatrunku z 20 cm x 25 cm na 20 cm x 20 cm? 
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Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza ww. rozmiar, tym samym zmienia w tym zakresie Formularz cenowo-techniczny dla 
zadania nr 13. 
 
Pytanie 10 
Dotyczy wzoru umowy 
Czy Zamawiający w projekcie umowy §4 ust. 6 w przypadku pakietu 13 wykreśli w przypakach nagłych 
dostawy w ciągu 24 godzin oraz na ratunek życia w ciągu 10-12 godzin gdyż nie są to leki badx inne wyrby 
medyczne ratujące życie? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wykreśla, tym samym zmienia w tym zakresie Załącznik nr 23 do SWZ – Wzór umowy. 
 
Pytanie 11 
Dotyczy wzoru umowy 
Czy Zamawiający zmodyfiukuje zapis projektu umowy w §7 ust 1. na: 
„1. W przypadku naruszenia postanowień niniejszej umowy Zamawiający uprawniony jest do naliczenia 
Wykonawcy kar umownych zgodnie z poniższymi zasadami. 
1) 10% kwoty wymienionej w § 1 ust. 3 za rozwiązanie lub odstąpienie od umowy z przyczyn, za które 
odpowiada Wykonawca, 
2) 2% wartości niezrealizowanej części dostawy towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu 
dostawy”? 
Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.         
 
Pytanie 12 
Dotyczy: Zadanie nr 13, poz. 1 
Prosimy o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 20cmx20cm lub 20cmx30cm. Pozostałe wymogi – zgodnie 
z SWZ. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza opatrunek 20cmx20cm zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 9.  
 
Pytanie 13 
Dotyczy: Zadanie nr 13, poz. 18 
Prosimy o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 9cmx35cm. Pozostałe wymogi – zgodnie z SWZ. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7. 
 
Pytanie 14 
Dotyczy: Zadanie nr 2, poz. 6 
Dot. poz. 6  Zamawiający nie określił rozmiaru. Czy zamawiający wymaga rozmiaru taśmy 2,5 cm x 10 m? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga rozmiaru taśmy 2,5cm x 10m, tym samym zmienia w tym zakresie Formularz 
cenowo-techniczny dla zadania nr 2. 
 
Pytanie 15 
Dotyczy: Zadanie nr 5, poz. 23,29 
W toku postępowania zamawiający zrezygnował z prawa do weryfikacji oferowanych zestawów używanych 
na bloku operacyjnym. Zamawiający nie wymaga materiałów reklamowych, katalogów, kart danych 
technicznych ani możliwości wezwania próbek jałowych w celu weryfikacji składu zestawów. 
Czy w celu ochrony przed nieuczciwą konkurencją i w celu zapewnienia że na blok operacyjny będą oferowane 
zestawy zgodne z SWZ, Zamawiający będzie Wymagał na wezwanie próbek jałowych do weryfikacji składu 
i jakości do pozycji nr 23, 29? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w tym zakresie. 
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Pytanie 16 
Dotyczy: Zadanie nr 5, poz. 1-19, 21-26 
Zamawiający wymaga w pozycjach 1 -19, 21-26, zestawów pakowanych w  torebkę foliowo-papierową ze 
zgrzewem w kształcie V, z wycięciem na kciuk. Wymóg ten uzasadnia fakt iż zestawy te używane są na bloku 
operacyjnym a zgrzew w kształcie V z wycięciem na kciuk pozwala prawidłowo, aseptycznie i bez rozerwania 
opakowania otworzyć dany zestaw. 
Czy zamawiający podtrzymuje Wymóg opakowań ze zgrzewem w kształcie V, z wycięciem na kciuk  i nie 
dopuści zestawów bez takiego rozwiązania ? 
Odpowiedź: 
Pytanie nie stanowi wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający zwraca uwagę, że dokonał zmian 
w Formularzu cenowo-technicznym dla zadania nr 5. 
 
Pytanie 17 
Dotyczy: Zadanie nr 5, poz. 28-29 
Zamawiający wymaga w pozycjach 28-29 zestawów pakowanych w opakowania typu twardy blister. 
Opakowanie to zapewnia trwałość zestawu w szczególności że zawierają one ciężkie narzędzia co zapobiega 
jego uszkodzeniu. Opakowanie to również służy jako pojemnik po jego otwarciu. 
Czy zamawiający podtrzymuje Wymóg opakowań typu twardy blister i nie dopuści zestawów pakowanych 
w torebki foliowo - papierowe ( mogą one ulec łatwiejszemu uszkodzeniu i nie spełniają funkcji pojemnika). 
Odpowiedź: 
Pytanie nie stanowi wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający zwraca uwagę, że dokonał zmian 
w Formularzu cenowo-technicznym dla zadania nr 5. 
 
Pytanie 18 
Dotyczy: Zadanie nr 5, poz. 28 
Czy w poz. 28  nie doszło do omyłki pisarskiej jeśli chodzi o  serwetę foliową celulozowo-polietylenowa 
o gramaturze 42 g/m2 45cmx75cm? Została ona w opisie zestawu wymieniona dwukrotnie. Czy Zamawiający 
oczekuje 1 szt. serwety foliowej celulozowo-polietylenowej o gramaturze 42 g/m2 45cmx75cm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zaoferowania jednej sztuki, tym samym zmienia w tym zakresie Formularz 
cenowo-techniczny dla zadania nr 5. 
 
Pytanie 19 
Dotyczy: Zadanie nr 6, poz. 6, 7, 17, 18 
W toku postępowania zamawiający zrezygnował z prawa do weryfikacji oferowanych produktów używanych 
na bloku operacyjnym. Zamawiający nie wymaga materiałów reklamowych, katalogów, kart danych 
technicznych ani możliwości wezwania próbek jałowych w celu weryfikacji ofert. 
Czy w celu ochrony przed nieuczciwą konkurencją i w celu zapewnienia, że na blok operacyjny będą oferowane 
produkty zgodne z SWZ, Zamawiający będzie Wymagał dołączenia do oferty Kart Danych Technicznych, na 
potwierdzenie wymaganych chłonności w pozycjach nr 6,7,17,18,? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 20 
Dotyczy: Zadanie nr 6, poz. 6, 7, 17, 18 
Czy w celu ochrony przed nieuczciwą konkurencją i w celu zapewnienia że na blok operacyjny będą oferowane 
produkty zgodne z SWZ, Zamawiający będzie Wymagał na wezwanie próbek jałowych do weryfikacji jakości 
produktów do pozycji nr 6, 7, 17, 18 ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 21 
Dotyczy: Zadanie nr 6, poz. 6, 7, 17, 18 
W pozycjach nr 6, 7, 17, 18 zamawiający wymaga serwet gazowych używanych na bloku operacyjnym o min. 
chłonność min. 13,2 g/g. Czy zamawiający podtrzymuje ten  Wymóg i nie dopuści produktów o niższej 
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chłonności ? Gorsza chłonność skutkowałaby używaniem  produktów gorszych jakościowo, a tym samym ich 
chłonność płynów w polu operacyjnym byłaby dużo niższa (wzrosłoby zużycie).  
Odpowiedź: 
Pytanie nie stanowi wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający zwraca uwagę, że dokonał zmian 
w Formularzu cenowo-technicznym dla zadania nr 6. 
 
Pytanie 22 
Dotyczy: Zadanie nr 8, poz. 3, 4, 6 
W toku postępowania zamawiający zrezygnował z prawa do weryfikacji oferowanych produktów. 
Zamawiający nie wymaga materiałów reklamowych, katalogów, kart danych technicznych ani możliwości 
wezwania próbek jałowych w celu weryfikacji ofert. 
Czy w celu ochrony przed nieuczciwą konkurencją i w celu zapewnienia że oferowane produkty będą zgodne 
z SIWZ, Zamawiający będzie Wymagał dołączenia do oferty Kart Danych Technicznych, na potwierdzenie 
wymaganych chłonności w pozycjach nr 3, 4, 6 ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 23 
Dotyczy: Zadanie nr 8, poz. 3, 4 
W pozycjach nr 3, 4, zamawiający wymaga produktów o min. chłonność min. 12 g/g. Czy zamawiający 
podtrzymuje ten  Wymóg i nie dopuści produktów o niższej chłonności ? Gorsza chłonność skutkowałaby 
używaniem produktów gorszych jakościowo, a tym samym ich chłonność płynów byłaby dużo niższa 
( wzrosłoby zużycie). 
Odpowiedź: 
Pytanie nie stanowi wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający zwraca uwagę, że dokonał zmian 
w Formularzu cenowo-technicznym dla zadania nr 8. 
 
Pytanie 24 
Dotyczy: Zadanie nr 8, poz. 6 
Czy Zamawiający w poz. 6 dopuści watę bawełnianą 100%? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza, tym samym zmienia w tym zakresie Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 8. 
Pozostałe wymagania SWZ bez zmian. 
 
Pytanie 25 
Dotyczy: Zadanie nr 8, poz. 6 
Czy Zamawiający w poz. 6 dopuści watę bawełniano-wiskozową będącą wyrobem higienicznym? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza o ile spełnia pozostałe wymagania SWZ. 
 
Pytanie 26 
Dotyczy wzoru umowy 
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 3 wzoru umowy wyrażenie „zawierająca wszystkie informacje” 
zostało zastąpione wyrażeniem „która może zawierać wszystkie informacje”? 
Zasady wystawiania faktur reguluje ustawa o podatku od towarów i usług, w szczególności art. 106e ustawy. 
Natomiast rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 kwietnia 2013 r. nie dotyczy treści faktur, lecz danych 
gromadzonych przez świadczeniodawców posiadających umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. 
Wykonawca nie jest zatem adresatem przepisów tego rozporządzenia. Nie ma uzasadnienia wymóg aby 
Wykonawca umieszczał bezpośrednio na fakturze takie dane jak np. identyfikator oddziału wojewódzkiego 
NFZ lub numer serii i data ważności wyrobu. Wiele informatycznych systemów wystawiania faktur nie 
przewiduje zamieszczania takich danych na fakturze. W tej sytuacji, spełnienie wymogu zamieszczenia 
wszystkich powyższych danych bezpośrednio na fakturze może być znacznie utrudnione i wiązać się 
z dodatkowymi kosztami, a tym samym niekorzystnie dla Zamawiającego wpłynąć na wysokość ceny 
oferowanej w przetargu. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 
 
Pytanie 27 
Dotyczy wzoru umowy 
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1: 
pkt. 1) wzoru umowy wyrażenie „20% kwoty wymienionej w § 1 ust. 3” zostało zastąpione wyrażeniem „10% 
niezrealizowanej wartości umowy”?  
pkt. 2) wzoru umowy wyrażenie “10% wartości niezrealizowanej części dostawy towaru za każdy rozpoczęty 
dzień zwłoki w wykonaniu dostawy” zostało zastapione “0,5% wartości niezrealizowanej części dostawy 
towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu dostawy” 
Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 
 
Pytanie 28 
Dotyczy wzoru umowy 
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 12 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) 
treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania 
umowy.”?   
Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed 
rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. 
Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania 
umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są 
niekorzystne dla obu stron. 
Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 
 
Pytanie 29 
Dotyczy: Zadanie nr 3, poz. 9 
Czy Zamawiający dopuści kompres włókninowy w rozmiarze 10cm x 10cm? Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga w zadaniu nr 3 poz. 9 zaoferowania kompresu włókninowego w rozmiarze 10cmx10cm, 
tym samym zmienia w tym zakresie Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 3 
 
Pytanie 30 
Dotyczy: Zadanie nr 5, poz. 1–19; 24–26 
Czy Zamawiający dopuści zestawy sterylizowane tlenkiem etylenu? Proces sterylizacji tlenkiem etylenu jest 
równie bezpieczny jak sterylizacja parą wodną, ponieważ każdy rodzaj sterylizacji musi być zwalidowany, 
nadzorowany, kontrolowany zgodnie z mającymi zastosowanie obowiązującymi normami dla danego rodzaju 
procesu sterylizacji. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza, tym samym zmienia w tym zakresie Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 5.  
 
Pytanie 31 
Dotyczy: Zadanie nr 5, poz. 1–4; 7–9; 11–19 
Czy Zamawiający dopuści kompres gazowy 12W 17N 7,5cm x 7,5cm z nitką RTG zamiast kompresu 12W 17N 
5cm x 5cm z nitką RTG? 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 32 
Dotyczy: Zadanie nr 5, poz. 1, 2, 8, 9, 18 
Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną 4W 45cm x 45cm z nitką RTG zamiast serwety operacyjnej 4W 
30cm x 30cm z nitką RTG? 
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Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza ww. rozmiar dla poz. 1, 2, 8 ,18 (w poz. 9 zamawiający nie wymaga serwety 4W 45cm 
x 45cm z nitką RTG), tym samym zmienia w tym zakresie Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 5.  
 
Pytanie 33 
Dotyczy: Zadanie nr 5, poz. 3–6; 11, 12, 14–16, 19 
Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną 4W 45cm x 70cm z nitką RTG i tasiemką zamiast serwety 
operacyjnej 2W 75cm x 75cm z nitką RTG i tasiemką? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 34 
Dotyczy: Zadanie nr 5 , poz. 8, 11, 12, 16, 24, 25 
Czy Zamawiający dopuści tupfer fasola z nitką RTG w rozmiarze 9,5 x 9,5 cm ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga rozmiaru 9,5 x 9,5 cm, tym samym zmienia w tym zakresie Formularz 
cenowo-techniczny dla zadania nr 5. 
 
Pytanie 35 
Dotyczy: Zadanie nr 5, poz. 5, 11, 12,16 
Czy Zamawiający dopuści zestawy bez setonów z nitką RTG w rozmiarze 2m x 7,5 cm ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zestawów bez setonów, tym samym wykreśla setony z ww. pozycji Formularz 
cenowo-technicznego dla zadania nr 5. 
 
Pytanie 36 
Dotyczy: Zadanie nr 5, poz. 21 
Czy Zamawiający dopuści serwetę z laminatu 75cm x 50cm z otworem 7cm i rozcięciem? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza ww. rozmiar, tym samym zmienia w tym zakresie Formularz cenowo-techniczny dla 
zadania nr 5.  
 
Pytanie 37 
Dotyczy: Zadanie nr 5, poz. 22 
Czy Zamawiający dopuści kompres gazowy 17N 8W 10cm x 20cm zamiast kompresu gazowego 13N 8W 10cm 
x 20cm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza, tym samym zmienia w tym zakresie Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 5.  
 
Pytanie 38 
Dotyczy: Zadanie nr 5, poz. 24 
Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną z gazy 4W 45cm x 45cm z nitką RTG? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza, tym samym zmienia w tym zakresie Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 5.  
 
Pytanie 39 
Dotyczy: Zadanie nr 5, poz. 28 
Czy Zamawiający dopuści serwetę foliową celulozowo-polietylenową o gramaturze 54 g/m2 50cm x 70cm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza, tym samym zmienia w tym zakresie Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 5.  
 
Pytanie 40 
Dotyczy: Zadanie nr 5, poz. 28 
Czy Zamawiający dopuści serwetę foliową polipropylenowo-polietylenową o gramaturze 60g/m2 50cmx75cm 
z otworem o średnicy 7 cm? 



_________________________________________________________________________________________________________________ 

Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 
w Zielonej Górze,  65-046 Zielona Góra ul. Zyty 26, Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

Rejestr przedsiębiorców nr KRS 0000 596211, REGON: 970773231, NIP: 973 102 53 15, Kapitał zakładowy: 10 300,00 złotych. Numer rejestrowy 

BDO: 000027243, Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze Sp. z o.o. oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy. 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza, tym samym zmienia w tym zakresie Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 5.  
 
Pytanie 41 
Dotyczy: Zadanie nr 5, poz. 28 
Czy Zamawiający dopuści pęsetę metalową chirurgiczną 14,5cm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza, tym samym zmienia w tym zakresie Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 5.  
 
Pytanie 42 
Dotyczy: Zadanie nr 5, poz. 28 
Czy Zamawiający dopuści imadło metalowe 15cm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza, tym samym zmienia w tym zakresie Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 5. 
 
Pytanie 43 
Dotyczy: Zadanie nr 5, poz. 28 
Czy Zamawiający dopuści zestaw w opakowaniu folia-papier, powiększony o pojemnik plastikowy z trzema 
przegrodami? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza, tym samym zmienia w tym zakresie Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 5. 
 
Pytanie 44 
Dotyczy: Zadanie nr 5, poz. 29 
Czy Zamawiający dopuści zestaw w opakowaniu folia-papier, powiększony o pojemnik plastikowy z trzema 
przegrodami? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza, tym samym zmienia w tym zakresie Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 5. 
 
Pytanie 45 
Dotyczy: Zadanie nr 6, poz. 4 
Czy Zamawiający dopuści kompresy 8-warstwowe? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 46 
Dotyczy: Zadanie nr 6, poz. 4 
Czy Zamawiający dopuści kompresy 16-warstwowe? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza, tym samym zmienia w tym zakresie Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 6. 
 
Pytanie 47 
Dotyczy: Zadanie nr 6, poz. 5 
Czy Zamawiający dopuści kompresy włókninowe 40 g/m2 w rozmiarze 10cm x 10cm z nacięciem Y? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza, tym samym zmienia w tym zakresie Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 6. 
 
Pytanie 48 
Dotyczy: Zadanie nr 6, poz. 6-7 
Czy Zamawiający dopuści serwety 4-warstwowe? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza, tym samym zmienia w tym zakresie Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 6. 
 
Pytanie 49 
Dotyczy: Zadanie nr 6, poz. 6-7 



_________________________________________________________________________________________________________________ 

Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 
w Zielonej Górze,  65-046 Zielona Góra ul. Zyty 26, Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

Rejestr przedsiębiorców nr KRS 0000 596211, REGON: 970773231, NIP: 973 102 53 15, Kapitał zakładowy: 10 300,00 złotych. Numer rejestrowy 

BDO: 000027243, Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze Sp. z o.o. oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy. 
 

Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 75cm x 90cm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza, tym samym zmienia w tym zakresie Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 6. 
 
Pytanie 50 
Dotyczy: Zadanie nr 6, poz. 6-7 
Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 45cm x 70cm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 51 
Dotyczy: Zadanie nr 6, poz. 6-7, 17-18 
Czy Zamawiający dopuści serwety o chłonności min. 10 g/g? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza, tym samym zmienia w tym zakresie Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 6. 
 
Pytanie 52 
Dotyczy: Zadanie nr 6, poz. 13-15 
Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu? Zgoda Zamawiającego umożliwi nam złożenie 
atrakcyjnej cenowo oferty, a tym samym będzie korzystniejsza dla Zamawiającego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 
 
Pytanie 53 
Dotyczy: Zadanie nr 6, poz. 17 
Czy Zamawiający dopuści serwety 6-warstwowe? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza, tym samym zmienia w tym zakresie Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 6. 
 
Pytanie 54 
Dotyczy: Zadanie nr 8, poz. 3 
Czy Zamawiający dopuści watę o chłonności 10-13 g/g? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza, tym samym zmienia w tym zakresie Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 8. 
 
Pytanie 55 
Dotyczy: Zadanie nr 8, poz. 4 
Czy Zamawiający dopuści watę w rozmiarze 20cm x 30cm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza, tym samym zmienia w tym zakresie Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 8. 
 
Pytanie 56 
Dotyczy: Zadanie nr 8, poz. 4 
Czy Zamawiający dopuści watę o chłonności 12,8 g/g? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza, tym samym zmienia w tym zakresie Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 8. 
 
Pytanie 57 
Dotyczy: Zadanie nr 8, poz. 5 
Czy Zamawiający dopuści opaskę w rozmiarze 15cm x 5m? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 58 
Dotyczy: Zadanie nr 8, poz. 6 
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Czy Zamawiający dopuści watę o chłonności 18 g/g? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza, tym samym zmienia w tym zakresie Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 8. 
 
Pytanie 59 
Dotyczy: Zadanie nr 20, poz. 4-6 
Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 5-6 min? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 60 
Dotyczy: Zadanie nr 20, poz. 4-6 
Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 3 min? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza, tym samym zmienia w tym zakresie Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 20. 
 
Pytanie 61 
Dotyczy: Zadanie nr 20, poz. 10-14 
Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu? Zgoda Zamawiającego umożliwi nam złożenie 
atrakcyjnej cenowo oferty, a tym samym będzie korzystniejsza dla Zamawiającego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 
 
Pytanie 62 
Dotyczy: Zadanie nr 5, poz. 1-29 
Czy Zamawiający dopuści opakowanie typu rękaw foliowo-papierowy z marginesem ułatwiającym otwieranie? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza ww. opakowanie wyłącznie dla poz. 1-27, tym samym zmienia w tym zakresie 
Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 5, dla poz. 28 i 29 wymagany jest dodatkowo pojemnik 
plastikowy z trzema przegrodami. 
 
Pytanie 63 
Dotyczy: Zadanie nr 5, poz. 24 
Czy nie doszło do omyłki pisarskiej ponieważ nie ma na rynku serwet operacyjnych podfoliowanych 4w 
50cmx35cm z nitką rtg.  
Czy Zamawiający miał na myśli podobnie jak w innych zestawach, serwety operacyjne 4W 45cm x 45cm z nitką 
rtg 6 szt. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza ww. rozmiar zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 38. 
 
Załączniki: 
- Formularze cenowo - techniczne dla zadań nr 2, 3, 5, 6, 8, 13, 20 po zmianach z dnia 14.09.2021 r. 
- Załącznik nr 23 do SWZ po zmianach z dnia 14.09.2021 r. -  Wzór umowy  
 

          
        PREZES ZARZĄDU 
        dr Marek Działoszyński 
        (podpis na oryginale) 


