
 
 

 

Świdwin, 10.06.2022 r. 

Dotyczy: postępowania prowadzonego pn. „Dostawa środków materiałowych dla Służby 

Medycznej”.”; sygnatura sprawy RG/31/2022 

 

ODPOWIEDZI NA WNIOSEK WYKONAWCY  

 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynął wniosek  

z pytaniami od Wykonawcy w brzmieniu: 

Wniosek nr 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę produktów z terminem ważności w dniu 

dostawy wynoszącym 80% całkowitego terminu? Terminy wskazane w kolumnie 

"wymagany okres gwarancji" są całkowitymi terminami jakie producent nadaje produktowi 

od dnia produkcji. Dostawa asortymentu z takim terminem ważności jest więc nierealna, bo 

w dniu produkcji musiałby on zostać dostarczony do Zamawiającego. 

Odpowiedzi: 

 Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na dopuszczenie wyżej wymienionych 

produktów. 

 

Wniosek nr 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 74 wkucia doszpikowego 

produktu o poniższych parametrach: 

jednorazowego zestawu do szybkiej infuzji doszpikowej NIO z dłuższym niż wymagany 

(5 letnim) całkowitym terminem ważności, o następujących parametrach: 

-bardzo prosta, automatyczna konstrukcja, pozwalająca na szybką lokalizację miejsca 

wkłucia i dostęp naczyniowy w ciągu 10 sekund zarówno z kości piszczelowej oraz z kości 

ramiennej w każdych warunkach 

-system jest bardzo prosty w stosowaniu, a umiejętności konieczne do obsługi wymagają 

minimalnego treningu, 

-konstrukcja zabezpieczająca przed zbyt głębokim wbiciem mandrynu w szpik, a po 

założeniu dostępu 

–pozwalająca na jego automatyczną stabilizację 

-sterylny, nie wymagający czynności konserwacyjnych, gotowy do natychmiastowego 

użycia 

-niewielkie wymiary opakowania. 

Prosimy o dopuszczenie na zasadzie równoważności wyżej oferowanego rozwiązania, gdyż 

aktualnie z uwagi na konflikt zbrojny w Ukrainie występują braki w produkcji zestawów 

opisanych w WET. 

 



 
 

Odpowiedzi: 

 Zamawiający informuje, że w formularzu oferty cenowej nie występuję pozycja 74. 

Zamawiający uznaje podaną pozycję jako wpisaną omyłkowo, prawidłowo winno być 

pozycja nr 4. Jeżeli faktycznie Wykonawca zadał pytanie dotyczące pozycji nr 4, to 

Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie wyżej wymienionych produktów. 

 

Wniosek nr 3 

Prosimy o poprawę w zakresie terminu ważności dla opasek elastycznych i siatek z pozycji 

nr 34-36, gdyż producenci dają tym produktom maksymalnie 3letni termin ważności od dnia 

produkcji. 

Odpowiedzi: 

 Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na dopuszczenie wyżej wymienionych 

produktów. 

 

Wniosek nr 4 

Prosimy o zmianę w zakresie pozycji nr 37 tj. termin ważności min. 24 miesiące. Producenci 

płynów nadają im około 24-36 miesięcy od dnia produkcji. 

Odpowiedzi: 

 Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na dopuszczenie wyżej wymienionych 

produktów. 

 

Wniosek nr 5 

Dotyczy OPATRUNKU NA RANY PENETRACYJNE KLATKI PIERSIOWEJ - pozycja 

nr 42 

Czy Zamawiający dopuści STERYLNY opatrunek na rany penetracyjne klatki piersiowej 

renomowanego producenta taktycznych wyrobów medycznych tj. firmy MEDTRADE 

(producent opatrunków hemostatycznych Celox) w kształcie kwadratu o wymiarach 13cm x 

13,3cm? Opatrunek spełnia wszystkie pozostałe wymagania Opisu Przedmiotu zamówienia, 

w tym między innymi posiada informacje takie jak: znak CE, termin ważności, numer serii 

i oznaczenia sterylności umieszczone na opakowaniu w sposób nieusuwalny, w tym: nie da 

się ich dłonią zetrzeć, zmazać czy odkleić. Z uwagi na konflikt zbrojny w Ukrainie terminy 

dostaw opatrunków na rany penetracyjne klatki piersiowej znacznie się wydłużyły, nawet 

do kilku tygodni. Ponadto ich ceny znacznie wzrosły. Częśc z opatrunków nie jest już 

dystrybułowanych na Europę np. SCS.Opatrunek FOX SEAL natomiast jest dostępny w 

korzystnej cenie i co najważniejsze jest wyrobem wysokiej jakości produkowanym przez 

znanego producenta opatrunków hemostatycznych Celox. 

W załączeniu przesyłamy kartę katalogową opatrunku. 

https://www.boxmetmedical.pl/opatrunek-wentylowy-foxseal-chest-seal,p369,380.html 

Odpowiedzi: 

 Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na dopuszczenie wyżej wymienionych 

produktów. 

 

Wniosek nr 6 

Czy Zamawiający dopuści gazę wypełniającą zgodną z WET dla IPMed i plecaków? 

 



 
 

Odpowiedzi: 

 Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na dopuszczenie wyżej wymienionych 

produktów. 

 

Wniosek nr 7 

Czy w pozycji nr 12 Zamawiający dopuści lubrykant 2,7g z odpowiednim przeliczeniem 

ilości opakowań tj. 66 szt.? 

Odpowiedzi: 

 Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na dopuszczenie wyżej wymienionych 

produktów, nie mniej jednak niż 33szt. 

 

Wniosek nr 8 

Czy w pozycji nr 15 Zamawiający wymaga aparatu do płukania oka APO, który spełnia 

poniższe wymagania, ale nie posiada płynu czy aparatu do płukania oka z płynem typu Tobin 

200ml, ale nie spełnia on wskazanego opisu. Jednocześnie należy poprawić termin ważności, 

gdyż aparaty do płukania oka z płynem mają maksymalnie 3letni termin ważnosci od dnia 

produkcji. 

Odpowiedzi: 

 Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na dopuszczenie wyżej wymienionych 

produktów, ale aparat do płukania musi posiadać dedykowany zbiorniczek na płyn. Płyn 

może być w osobnym opakowaniu. 
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