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DFS-1/1-PN/5-2020                                                                     Rabka Zdrój, dnia 13.07.2020 r. 

 
Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
 

 
dotyczy postępowania przetargowego na dostawy wyrobów medycznych (zamówienie nr DFS-1-PN/5-2020) 
ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 30.06.2020 r., nr 556094-N-2020  
 

 
W związku z wniesionymi przez wykonawców zapytaniami dotyczącymi ww. postępowania 

przetargowego, Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi.  
 
Pytanie 1 „Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 1 poz. 40 i dopuści: 

Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, nasączone 70% alkoholem 
izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 9x12cm, trzykrotnie złożone, 6 
warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku, 
wyrób medyczny klasy I? 
lub 
Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, nasączone 70% alkoholem 
izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie 
złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- 
kartoniku, wyrób medyczny klasy I?” 

Odpowiedź 1: Zamawiający nie przewiduje wydzielania poszczególnych pozycji z pakietów w trakcie 
prowadzonej procedury przetargowej. 
 
Pytanie 2: „Pakiet nr 1 poz. 1-5,14-20,45 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do 

osobnego pakietu?” 
Odpowiedź 2: Zamawiający nie przewiduje wydzielania poszczególnych pozycji z pakietów w trakcie 
prowadzonej procedury przetargowej. 
 
Pytanie 3: „Pakiet nr 1 poz. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie strzykawek w formularzu 

cenowo asortymentowym pakowanych po 80 sztuk?” 
Odpowiedź 3: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu w opakowaniu opisanymw pytaniu z 
odpowiednim przeliczeniem szacunkowej ilości jedn. miary do dwóch miejsc po przecinku w celu 
porównywalności ofert. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Jednostka miary” i 
„Szacunkowa ilość jedn.miary”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co 
zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 4: „Pakiet nr 1 poz. 17 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli bezpiecznej 

wykonanej z FEP z polimerowym zatrzaskiem zabezpieczającym personel przed zakłuciem?” 
Odpowiedź 4: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu, z 
zachowaniem pozostałych wymagań opisu przedmiotu zamówienia. W przypadku zaoferowania 
asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w 
kolumnie: „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było 
wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji. 
   
Pytanie 5: „Pakiet nr 1 poz. 19-20 Proszę o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów  z komora 

kroplowa wykonana z medycznego PVC. Zmawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy 
były w całości wolne od PVC, dopuszcza przyrządy w których dren jest wykonany z PVC, co stanowi 
zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC” 
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Odpowiedź 5: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu, z 
zachowaniem pozostałych wymagań opisu przedmiotu zamówienia. W przypadku zaoferowania 
asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w 
kolumnie: „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było 
wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 6: „Pakiet nr 1 poz. 19 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu w opakowaniu typu 

folia?” 
Odpowiedź 6: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu, z 
zachowaniem pozostałych wymagań opisu przedmiotu zamówienia. W przypadku zaoferowania 
asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w 
kolumnie: „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było 
wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 7: „Pakiet nr 1 poz. 19 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu bez uchwytu na 

dren i miejsca na igle biorcza?” 
Odpowiedź 7: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu bez dodatkowego zaczepu na zacisku 
rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej musi posiadać osłonę z 
tworzywa sztucznego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem 
- modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść 
stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji. 
  
Pytanie 8: „Pakiet nr 1 poz. 19,20 Czy Wykonawca dobrze rozumie, że Zamawiający wymaga aby zacisk 

rolkowy wyposażony był w dodatkowy element konstrukcyjny na zabezpieczenie igły biorczej po 
użyciu, a nie żeby igła była wciskana w miejsce wlotu lub wylotu drenu?” 

Odpowiedź 8: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu bez dodatkowego zaczepu na zacisku 
rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej musi posiadać osłonę z 
tworzywa sztucznego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem 
- modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść 
stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 9: „PAKIET 1 POZ. 4 Czy Zamawiający dopuści strzykawki w opakowaniu zbiorczym a’80 szt. z 

odpowiednim  przeliczeniem zamawianych ilości?” 
Odpowiedź 9: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu w opakowaniu opisanymw pytaniu z 
odpowiednim przeliczeniem szacunkowej ilości jedn. miary do dwóch miejsc po przecinku w celu 
porównywalności ofert. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Jednostka miary” i 
„Szacunkowa ilość jedn.miary”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co 
zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 10: „PAKIET 1 POZ. 14-17 Czy zamawiający wydzieli poz.1-2 do osobnego pakietu, takie 

rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie 
konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i 
wymiernych korzyści finansowych?” 

Odpowiedź 10: Zamawiający nie przewiduje wydzielania poszczególnych pozycji z pakietów w trakcie 
prowadzonej procedury przetargowej. 
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Pytanie 11: „PAKIET 1 POZ. 18 Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a’100 szt.?” 
Odpowiedź 11: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu w opakowaniu opisanymw pytaniu z 
odpowiednim przeliczeniem szacunkowej ilości jedn. miary do dwóch miejsc po przecinku w celu 
porównywalności ofert. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Jednostka miary” i 
„Szacunkowa ilość jedn.miary”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co 
zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 12: „PAKIET 1 POZ. 19,20 Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów z komorą 

kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy 
były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi 
zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.” 

Odpowiedź 12: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym 
pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymagań opisu przedmiotu zamówienia. W przypadku 
zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu 
cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie 
było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 13: „Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego 

zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej 
posiada osłonę z tworzywa sztucznego?” 

Odpowiedź 13: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym 
pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymagań opisu przedmiotu zamówienia. W przypadku 
zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu 
cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie 
było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 14: „PAKIET 1 POZ. 24 Czy Zamawiający dopuści serwetę o gramaturze 25g?” 
Odpowiedź 14: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym 
pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymagań opisu przedmiotu zamówienia. W przypadku 
zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu 
cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie 
było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 15: „PAKIET 1 POZ. 28 Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym?”   
Odpowiedź 15: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym 
pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymagań opisu przedmiotu zamówienia. W przypadku 
zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu 
cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie 
było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 16: „PAKIET 1 POZ. 40 Czy Zamawiający dopuści kompres włókninowy spełniający pozostałe 

wymogi SIWZ?”   
Odpowiedź 16: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym 
pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymagań opisu przedmiotu zamówienia. W przypadku 
zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu 
cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie 
było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji. 
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Pytanie 17: „PAKIET 1 POZ. 44 Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a’5kg.?”   
Odpowiedź 17: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu w opakowaniu opisanym w pytaniu z 
odpowiednim przeliczeniem szacunkowej ilości jedn. miary do dwóch miejsc po przecinku w celu 
porównywalności ofert. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Jednostka miary” i 
„Szacunkowa ilość jedn.miary”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co 
zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 18: „PAKIET 1 POZ. 46 Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a’10 szt. z 

przeliczeniem zamawianych ilości?”   
Odpowiedź 18: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu w opakowaniu opisanym w pytaniu z 
odpowiednim przeliczeniem szacunkowej ilości jedn. miary do dwóch miejsc po przecinku w celu 
porównywalności ofert. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Jednostka miary” i 
„Szacunkowa ilość jedn.miary”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co 
zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 19: „PAKIET 1 POZ. 47 Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a’6 szt. z 
przeliczeniem zamawianych ilości?”   
Odpowiedź 19: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu w opakowaniu opisanym w pytaniu z 
odpowiednim przeliczeniem szacunkowej ilości jedn. miary do dwóch miejsc po przecinku w celu 
porównywalności ofert. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Jednostka miary” i 
„Szacunkowa ilość jedn.miary”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co 
zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 20: „PAKIET 1 POZ. 49 Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a’100 szt. z 

przeliczeniem zamawianych ilości?”   
Odpowiedź 20: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu w opakowaniu opisanym w pytaniu z 
odpowiednim przeliczeniem szacunkowej ilości jedn. miary do dwóch miejsc po przecinku w celu 
porównywalności ofert. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Jednostka miary” i 
„Szacunkowa ilość jedn.miary”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co 
zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 21: „PAKIET 1 POZ. 50 Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a’50 szt. z 

przeliczeniem zamawianych ilości?”   
Odpowiedź 21: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu w opakowaniu opisanym w pytaniu z 
odpowiednim przeliczeniem szacunkowej ilości jedn. miary do dwóch miejsc po przecinku w celu 
porównywalności ofert. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Jednostka miary” i 
„Szacunkowa ilość jedn.miary”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co 
zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 22: „PAKIET 1 POZ. 51,52 Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a’40 szt. z 

przeliczeniem zamawianych ilości ?”   
Odpowiedź 22: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu w opakowaniu opisanym w pytaniu z 
odpowiednim przeliczeniem szacunkowej ilości jedn. miary do dwóch miejsc po przecinku w celu 
porównywalności ofert. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Jednostka miary” i 
„Szacunkowa ilość jedn.miary”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co 
zaoferowano w danej pozycji. 
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Pytanie 23: „PAKIET 1 POZ. 56 Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 45,9 mt, perforacja 

co 34 cm? 
Czy dopuści podkład medyczny o gramaturze  min 2 x17 gr/m2?”   
Odpowiedź 23: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym 
pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymagań opisu przedmiotu zamówienia. W przypadku 
zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu 
cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie 
było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 24: „Pakiet nr 1 poz. 4 Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe 20ml w opakowaniach 

a’50szt z przeliczeniem opakowań?” 
Odpowiedź 24: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu w opakowaniu opisanym w pytaniu z 
odpowiednim przeliczeniem szacunkowej ilości jedn. miary do dwóch miejsc po przecinku w celu 
porównywalności ofert. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Jednostka miary” i 
„Szacunkowa ilość jedn.miary”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co 
zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 25: „Pakiet nr 1 poz. 16 Czy Zamawiający dopuści kaniule dożylne wykonane z teflonu FEP?” 
Odpowiedź 25: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym 
pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymagań opisu przedmiotu zamówienia. W przypadku 
zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu 
cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie 
było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 26: „Pakiet nr 1 poz. 19, 20 Proszę o dopuszczenie przyrządów z komorą kroplową wykonaną z 

medycznego PCV, Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy w całości były wolne 
od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PCV, co stanowi zaprzeczenie 
logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PCV.” 

Odpowiedź 26: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym 
pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymagań opisu przedmiotu zamówienia. W przypadku 
zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu 
cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie 
było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 27: „Pakiet nr 1 poz. 21 Czy Zamawiający dopuści kieliszki do leków w opakowaniach a’90szt. z 

przeliczeniem opakowań?” 
Odpowiedź 27: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu w opakowaniu opisanym w pytaniu z 
odpowiednim przeliczeniem szacunkowej ilości jedn. miary do dwóch miejsc po przecinku w celu 
porównywalności ofert. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Jednostka miary” i 
„Szacunkowa ilość jedn.miary”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co 
zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 28: „Pakiet nr 1 poz. 28 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w uniwersalnym rozmiarze L?” 
Odpowiedź 28: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym 
pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymagań opisu przedmiotu zamówienia. W przypadku 
zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu 
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cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie 
było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 29: „Pakiet nr 1 poz. 37 Zwracamy się z prośbą o weryfikację opisu w tej pozycji i wykreślenie 

informacji i gramaturze (min. 30g/m2).”  
Odpowiedź 29: Zamawiający poprawia omyłkę pisarską zastępując opis „Kompresy gazowe sterylne 
min.30g/m2 7,5 cm x 7, 5 cm x 2 szt” zapisem” Kompresy gazowe sterylne 17 nitek 8 warstw  7,5 cm x 7, 5 
cm x 2 szt”. Niniejszą zmianę należy nanieść w formularzu cenowym. 
 
Pytanie 30: „Pakiet nr 1 poz. 37 Czy w tej pozycji nie nastąpiła omyłka i Zamawiający oczekuje zaoferowanie 

kompresów włókninowych ?” 
Odpowiedź 30: Zamawiający wymaga zaoferowania kompresów gazowych. 
 
Pytanie 31: „Pakiet nr 1 poz. 40 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby kompres był sterylny?” 
Odpowiedź 31: Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od tego wymogu. 
 
Pytanie 32: „Pakiet nr 1 poz. 41 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie plastrów pakowanych a’100 sztuk z 

odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?” 
Odpowiedź 32: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu w opakowaniu opisanym w pytaniu z 
odpowiednim przeliczeniem szacunkowej ilości jedn. miary do dwóch miejsc po przecinku w celu 
porównywalności ofert. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Jednostka miary” i 
„Szacunkowa ilość jedn.miary”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co 
zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 33: „Pakiet nr 1 poz. 42 Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a’12 sztuk z 

odpowiednim przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnego opakowania?” 
Odpowiedź 33: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu w opakowaniu opisanym w pytaniu z 
odpowiednim przeliczeniem szacunkowej ilości jedn. miary do dwóch miejsc po przecinku w celu 
porównywalności ofert. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Jednostka miary” i 
„Szacunkowa ilość jedn.miary”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co 
zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 34: „Pakiet nr 1 poz. 43 Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowania a’6 sztuk z 

odpowiednim przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnego opakowania?” 
Odpowiedź 34: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu w opakowaniu opisanym w pytaniu z 
odpowiednim przeliczeniem szacunkowej ilości jedn. miary do dwóch miejsc po przecinku w celu 
porównywalności ofert. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Jednostka miary” i 
„Szacunkowa ilość jedn.miary”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co 
zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 35: „Pakiet nr 1 poz. 44 Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a’5 kg z odpowiednim 

przeliczeniem ilości?” 
Odpowiedź 35: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu w opakowaniu opisanym w pytaniu z 
odpowiednim przeliczeniem szacunkowej ilości jedn. miary do dwóch miejsc po przecinku w celu 
porównywalności ofert. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Jednostka miary” i 
„Szacunkowa ilość jedn.miary”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co 
zaoferowano w danej pozycji. 
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Pytanie 36: „Pakiet nr 1 poz. 52 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie jałowego opatrunku, hydrofobowej 
siatki poliamidowej zawierającej srebro opakowanie a’10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem 
zamawianych ilości?” 

Pytanie 37: „Pakiet nr 1 poz. 52 Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.” 
Odpowiedź 36-37: Zamawiający wykreśla poz. nr 52 z pakietu nr 1. Niniejszą zmianą należy nanieść w 
formularzu cenowym. 
 
Pytanie 38: „Pakiet nr 1 poz. 56 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podkładu dwuwarstwowego – 

białego 2 x celuloza – 2 x 17g/m2, łącznie 34g/m2, perforacja co 37,5cm?” 
Odpowiedź 38: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym 
pytaniu. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - 
modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść 
stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
 

Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.  
Przypomina się, że termin składania ofert wyznaczony został na dzień 16.07.2020 r. do godziny 11:00, 
natomiast termin otwarcia ofert w tym samym dniu o godz. 11:30.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


