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Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu 
 
 
 
Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych, środków 
dezynfekcyjnych oraz rękawic chirurgicznych do Apteki Szpitalnej. 
 

ODPOWIEDZI NR 3 

 
W związku z zapytaniami od Wykonawców w sprawie w/w postępowania – Zamawiający działając w myśl art. 38 
ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 t.j.) 
odpowiada na następujące pytania: 
 
(ZAPYTANIE NR 14) 
Pytanie 1. Pakiet nr 5 poz. 11 
Czy zamawiający dopuszcza trójwarstwowy, sterylny opatrunek, składający się z wkładu chłonnego w kształcie 
plastra miodu, warstwy kontaktowej z raną oraz wodoszczelnej folii poliuretanowej, nieprzepuszczalny dla 
płynów, bakterii i wirusów, z klejem akrylowym naniesionym w sposób siateczkowy? Folia o wysokiej 
przepuszczalności pary wodnej (MVTR powyżej 10000g/m/24godz w temp.37). Rozmiar 35cm x 10cm, wkład 
chłonny 29,9cm x5,7cm 
Odp. Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów określonych w 
SIWZ. 

 
Pytanie 2. Pakiet nr 5 poz. 12 
Czy zamawiający dopuszcza trójwarstwowy, sterylny opatrunek, składający się z wkładu chłonnego w kształcie 
plastra miodu, warstwy kontaktowej z raną oraz wodoszczelnej folii poliuretanowej, nieprzepuszczalny dla 
płynów, bakterii i wirusów, z klejem akrylowym naniesionym w sposób siateczkowy? Folia o wysokiej 
przepuszczalności pary wodnej (MVTR powyżej 10000g/m/24godz w temp.37). Rozmiar 15cm x 10cm, wkład 
chłonny 10,1cm x4,6cm 
Odp. Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów określonych w 
SIWZ. 
 
Pytanie 3. Pakiet nr 5 poz. 14 
Czy zamawiający dopuszcza trójwarstwowy, sterylny opatrunek, składający się z wkładu chłonnego w kształcie 
plastra miodu, warstwy kontaktowej z raną oraz wodoszczelnej folii poliuretanowej, nieprzepuszczalny dla 
płynów, bakterii i wirusów, z klejem akrylowym naniesionym w sposób siateczkowy? Folia o wysokiej 
przepuszczalności pary wodnej (MVTR powyżej 10000g/m/24godz w temp.37). Rozmiar 20cm x 10cm, wkład 

chłonny 15,1cm x4,6cm 
Odp. Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów określonych w 
SIWZ. 
 

Z poważaniem 
 
         Z upoważnienia Dyrektora 
 
               Radosław Jabłoński 
         Zastępca Kierownika Działu 
              Zamówień Publicznych   
                   i Zaopatrzenia 
  
 

Otrzymują: 
1) Strona internetowa zamawiającego: www.spzoz.zgorzelec.pl 
3)  A/a 
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