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Odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytanie – nr 5 i 6 

Dotyczy: zapytania ofertowego pn.: Dostawy materiałów opatrunkowych, znak sprawy nr 

SPZZOZ-ZP-10/2021 

 

Treść pytań i odpowiedzi:  

Pytania dot. asortymentu: 

Zadanie nr 2: czy Zamawiający wymaga wyrobów zarejestrowanych w klasie IIa reguła 7 jako 

chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne do krótkotrwałego użytku? Tylko tak zakwalifikowane 

wyroby gwarantują odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla pacjenta. Wyroby zarejestrowane 

jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne  do chwilowego użytku (w klasie IIa reguła 6) 

przeznaczone są do ciągłego użycia przez czas krótszy niż 60 minut, co biorąc pod uwagę czas 

trwania większości procedur operacyjnych jest czasem zbyt krótkim. 

Odpowiedź: Tak wymaga 

Zadanie 2 poz. 2-4: czy można zaproponować 800 kartonów po 50 sztuk kompresów, 

pakowanych po a'2 sztuki? 

Odpowiedź: W zakresie poz.2: tak, pozostałe poz.3 i 4: zgodnie z zapisem 

Zadanie 2 poz. 8: ile opakowań a’10 szt. należy wycenić w tej pozycji? 

Odpowiedź: 300 kartonów po 20 szt. kompresów pakowanych po 10szt. 

Zadanie nr 4: czy Zamawiający wymaga ligniny bielonej, która jest wyrobem medycznym, 

posiadającą 8% stawkę podatku VAT? Pytanie wynika z faktu, iż Zamawiający prowadzi 

działalność leczniczą w myśl art. 17.1 pkt 2, Ustawy o Działalności Leczniczej, która do realizacji 

procedur medycznych nakłada obowiązek stosowania wyrobów medycznych, a co za tym idzie 

Zamawiający powinien oczekiwać zaoferowania wyrobu medycznego, odpowiadającego 

wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych i dyrektywy UE 93/42 EWG 

w sprawie wyrobów medycznych dopuszczonych do stosowania na terenie UE. 

Odpowiedź: Tak wymaga 
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Zadanie nr 5 poz. 1-3: czy Zamawiający wymaga opaski na perforowanym tubusie? Brak 

perforacji uniemożliwia prawidłowe namoczenie gipsu od środka. 

Odpowiedź: Tak wymaga 

 

Zadanie nr 4: czy Zamawiający wymaga ligniny w opakowaniu foliowym, chroniącym przed 

wilgocią?   

Odpowiedź: Dopuszcza ale nie wymaga.  

 

 

Sporządzono i opublikowano w dniu 23-04-2021r. 


