
 

Toruń, dn. 17 marca 2020 r.  
 
L.dz. SSM.DZP.200.50.2020  
 
dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów 
opatrunkowych.  
 
 
I. W związku ze skierowanym przez Wykonawcę w dniu 24 marca 2020 r. pytaniami do siwz Specjalistyczny Szpital 
Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonej na nie odpowiedzi.  
 
Pytanie 
Zwracamy się z prośba o wyjaśnienie i dopuszczenie ww. postępowaniu opatrunków spełniających wymagania SIWZ 
ale inaczej pakowane.  
1. Zwracamy się z prośba o wyjaśnienie i dopuszczenie ww. postępowaniu opatrunków firmy Coloplast spełniających 
wymagania SIWZ ale inaczej pakowanych.  
Poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści opatrunki pakowane a 5szt? Czy w przypadku zgody należy wycenić 4op? 
Poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści opatrunki pakowane a 5szt? Czy w przypadku zgody należy wycenić 4op? 
Poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści opatrunki pakowane a 5szt? Czy w przypadku zgody należy wycenić 4op? 
Poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści opatrunki pakowane a 5szt? Czy w przypadku zgody należy wycenić 4op? 
Poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści opatrunki pakowane a 5szt? Czy w przypadku zgody należy wycenić 4op? 
Poz. 6 - Czy Zamawiający dopuści opatrunki pakowane a 5szt? Czy w przypadku zgody należy wycenić 4op? 
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie ofert w formie elektronicznej poprzez platformę zakupową? 
Odpowiedź na pytanie 
Patrz modyfikacja siwz. 
 
II. Na podstawie art. 38 ust. 4 prawa zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść siwz w taki sposób, że w 

załączniku nr 1 do siwz wykreśla dotychczasowy zapis o następującej treści: „ 

  l.p. 
  

             nazwa 
materiału opatrunkowego 

rozmiar 
opakowanie 

ilość 

zamawiana 

  

j.m. 
  

Cena 

jedn. 

netto 

Wartość 
netto 

Vat 
% 

Wartość 
brutto 

nazwa 
producenta 

numer 
katalogowy 

1 

specjalistyczny piankowy opatrunek antybakteryjny  
zawierający  jony srebra, nie wymaga  opatrunku  

wtórnego, wodoodporny, możliwość pozostawania na 

ranie do 7 dni, nieprzylepny 

10cm x 

10cm x 10 
szt. 

2 opak.         

2 

specjalistyczny piankowy opatrunek antybakteryjny 
zawierający  jony srebra, nie wymaga  opatrunku  

wtórnego, wodoodporny, możliwość pozostawania na 

ranie do 7 dni, nieprzylepny 

15cm x 

15cm x 10 
szt. 

2 opak.         

3 

specjalistyczny piankowy opatrunek antybakteryjny  

zawierający  jony srebra, nie wymaga  opatrunku  
wtórnego, wodoodporny, możliwość pozostawiania na 

ranie do 7 dni, nieprzylepny 

10cm x 

20cm x 10 

szt. 

2 opak.         

4 

specjalistyczny piankowy opatrunek antybakteryjny  

zawierający  jony srebra, nie wymaga  opatrunku  
wtórnego, wodoodporny, możliwość pozostawania na 

ranie do 7 dni, nieprzylepny 

20cm x 

20cm x 10 

szt. 

2 opak.         



 

5 

specjalistyczny piankowy opatrunek antybakteryjny  

zawierający  jony srebra, nie wymaga  opatrunku  
wtórnego, możliwość pozostawania na ranie do 7 dni, 

przylepny 

15cm x 

15cm x 10 

szt. 

2 opak.         

6 

specjalistyczny piankowy opatrunek antybakteryjny  

zawierający  jony srebra, nie wymaga  opatrunku  
wtórnego, możliwość pozostawaina na ranie do 7 dni, 

przylepny 

18cm x 

18cm x 10  

szt.  

1 opak.         

7 

specjalistyczny piankowy opatrunek antybakteryjny  

zawierający  jony srebra, alginian  wapnia,  
karboksymetylocelulozę, do leczenia owrzodzeń i 

oparzeń, nieprzylepny 

10cm x 

10cm x 10 

szt. 

1 opak.         

8 

specjalistyczny piankowy opatrunek antybakteryjny  

zawierający  jony srebra, alginian  wapnia,  
karboksymetylocelulozę, do leczenia owrzodzeń i 

oparzeń, nieprzylepny 

15cm x 
15cm x 10 

szt. 

1 opak.         

9 

specjalistyczny piankowy opatrunek antybakteryjny  

zawierający  jony srebra, alginian  wapnia,  

karboksymetylocelulozę, do leczenia owrzodzeń i 
oparzeń, nieprzylepny 

44cm x 3m x 

10  szt.  
2 opak.         

 Ogółem:          

 

”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „ 
 

  l.p. 
  

             nazwa 
materiału opatrunkowego 

rozmiar 
opakowanie 

ilość 
zamawiana – 

należy 
wycenić 

odpowiednią 
ilość szt. w 

opak. 

j.m. 
  

Cena 
jedn. 
netto 

Wartość 
netto 

Vat 
% 

Wartość 
brutto 

nazwa 
producenta 

numer 
katalogowy 

1 

specjalistyczny piankowy opatrunek antybakteryjny  
zawierający  jony srebra, nie wymaga  opatrunku  
wtórnego, wodoodporny, możliwość pozostawania na 
ranie do 7 dni, nieprzylepny 

10cm x 
10cm x 10 
szt. lub 5* 

szt. 

2 
Lub 
4* 

opak.         

2 

specjalistyczny piankowy opatrunek antybakteryjny 
zawierający  jony srebra, nie wymaga  opatrunku  
wtórnego, wodoodporny, możliwość pozostawania na 
ranie do 7 dni, nieprzylepny 

15cm x 
15cm x 10 
szt. lub 5* 

szt. 

2 
Lub  
4* 

opak.         

3 

specjalistyczny piankowy opatrunek antybakteryjny  
zawierający  jony srebra, nie wymaga  opatrunku  
wtórnego, wodoodporny, możliwość pozostawiania  
na ranie do 7 dni, nieprzylepny 

10cm x 
20cm x 10 
szt. lub 5* 

szt. 

2 
Lub  
4* 

opak.         

4 

specjalistyczny piankowy opatrunek antybakteryjny  
zawierający  jony srebra, nie wymaga  opatrunku  
wtórnego, wodoodporny, możliwość pozostawania na 
ranie do 7 dni, nieprzylepny 

20cm x 
20cm x 10 
szt. lub 5* 

szt. 

2 
Lub 
4* 

opak.         



 

5 

specjalistyczny piankowy opatrunek antybakteryjny  
zawierający  jony srebra, nie wymaga  opatrunku  
wtórnego, możliwość pozostawania na ranie do 7 dni, 
przylepny 

15cm x 
15cm x 10 
szt. lub 5* 

szt. 

2 
Lub 
4* 

opak.         

6 

specjalistyczny piankowy opatrunek antybakteryjny  
zawierający  jony srebra, nie wymaga  opatrunku  
wtórnego, możliwość pozostawiania na ranie do 7 dni, 
przylepny 

18cm x 
18cm x 10  
szt. lub 5* 

szt. 

1 
Lub 
2* 

opak.         

7 

specjalistyczny piankowy opatrunek antybakteryjny  
zawierający  jony srebra, alginian  wapnia,  
karboksymetylocelulozę, do leczenia owrzodzeń i 
oparzeń, nieprzylepny 

10cm x 
10cm x 10 
szt. lub 5* 

szt. 

1 
Lub 
2* 

opak.         

8 

specjalistyczny piankowy opatrunek antybakteryjny  
zawierający  jony srebra, alginian  wapnia,  
karboksymetylocelulozę, do leczenia owrzodzeń i 
oparzeń, nieprzylepny 

15cm x 
15cm x 10 
szt. lub 5* 

szt. 

1 
Lub 
2* 

opak.         

9 

specjalistyczny piankowy opatrunek antybakteryjny  
zawierający  jony srebra, alginian  wapnia,  
karboksymetylocelulozę, do leczenia owrzodzeń i 
oparzeń, nieprzylepny 

44cm x 3m x 
10  szt. lub 

5* szt. 

2 
Lub 
4* 

opak.         

 Ogółem:          

 

”. 
Pozostałe wymagania zgodnie z siwz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dnia 26/03/2020 r. odpowiedź na pytanie i modyfikację siwz zamieszczono na stronie internetowej www.med.torun.pl 

http://www.med.torun.pl/

