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Kamienna Góra, 02.04.2021 r. 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

 

Nazwa postępowania:  Dostawa materiałów opatrunkowych dla Powiatowego Centrum 
Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o. 

 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:      TP 1/2021 
 

I.  Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz. U. Z 2019, poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania o 
następującej treści: 
 
 
Pytanie nr 30: 
Część nr 2, poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’100mb z odpowiednim przeliczeniem 
zamawianych ilości, tj. 270 opakowań? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 30: 
Tak, Zamawiający dopuszcza wycenę 270 opakowań po 100 mb. 
 
 
Pytanie nr 31: 
Część nr 5, poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’5kg z odpowiednim przeliczeniem 
zamawianych ilości, tj. 500 opakowań? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 31: 
Tak, Zamawiający dopuszcza wycenę 500 opakowań po 5 kg. 
 
 
Pytanie nr 32: 
Część nr 6, poz. 1-2 
Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem 
zamawianych ilości? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 32: 
Tak. 
 
 
Pytanie nr 33: 
Część nr 10, poz. 1-2 
Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’100szt z odpowiednim przeliczeniem 
zamawianych ilości? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 33: 
Tak. 
 
 
Pytanie nr 34: 
Część nr 10, poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści plaster pod kaniulę na włókninie w rozmiarze 5,1 x 7,6cm? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 34: 
Zamawiający dopuszcza rozmiar plastra  5,1 x 7,6 cm. 
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Pytanie nr 35: 
Część nr 10, poz. 3 
Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’50szt z odpowiednim przeliczeniem 
zamawianych ilości, tj. 300 opakowań? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 35: 
Tak. 
 
 
Pytanie nr 36: 
Część nr 10, poz. 5-6 
Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’25szt z odpowiednim przeliczeniem 
zamawianych ilości? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 36: 
Tak. 
 
 
Pytanie nr 37: 
Część nr 11, poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’3szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych 
ilości, tj. 450 opakowań? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 37: 
Tak, Zamawiający dopuszcza wycenę 450 opakowań po 3 szt. 
 
 
Pytanie nr 38: 
Część nr 12, poz. 1-2 
Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’20szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych 
ilości? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 38: 
Tak. 
 
 
Pytanie nr 39: 
Część nr 21, poz. 1-2 
Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’10szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych 
ilości? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 39: 
Tak. 
 
 
Pytanie nr 40: 
Część 3 
Poz. nr 4-6 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych niejałowych 
sklasyfikowanych w klasie I niesterylnej? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 40: 
Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania kompresów gazowych niejałowych 
sklasyfikowanych w klasie I niesterylnej. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.  Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków 
zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie. 

 
 

  Prezes Zarządu 
  
/-/ Barbara Kosak 
 


