
 
 
 
Głuchołazy, dn. 02.08.2021r. 
 

 
dotyczy: 

 
Sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych oraz odzieży 
medycznej jednorazowego użytku.  

 
 
Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku -Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z 
wyjaśnieniami: 

 
 

Pakiet 2, pozycja 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’12 sztuk z odpowiednim przelicze-

niem zamawianej ilości, tj. 38 opakowań? 

Odpowiedź: Tak. 

 

Pakiet 2, pozycja 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’12 sztuk z odpowiednim przelicze-

niem zamawianej ilości, tj. 10 opakowań? 

Odpowiedź: Tak. 

 

Pakiet 2, pozycja 2 

Czy Zamawiający dopuści przylepiec włókninowy wykonany w 50% z miazgi drzewnej i 50% z 

poliestru? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

Pakiet 2, pozycja 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’12 sztuk z odpowiednim przelicze-

niem zamawianej ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań handlowych, tj. 17 opakowań? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę za opakowanie 12 sztuk i należy wyce-

nić 16,66 opakowań. 

 

Pakiet 2, pozycja 4 

Czy Zamawiający dopuści chustę trójkątną włókninową? 

Odpowiedź: Tak. 

 

Pakiet 2, pozycja 5 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’5kg z odpowiednim przeliczeniem 

zamawianej ilości, tj. 15 opakowań? 

Odpowiedź: Tak. 

 

Pakiet 2, pozycja 7 



Czy Zamawiający dopuści podkład celulozowy o gramaturze 34 g/m2? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

Pakiet 2, pozycja 7 

Czy Zamawiający dopuści podkład celulozowy w rozmiarze 50cm x 50m z perforacją co 37,5cm? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

Pakiet 2, pozycja 7 

Czy Zamawiający dopuści podkład celulozowy w kolorze białym? 

Odpowiedź: Tak. 

 

Pakiet 2, pozycja 8 

Czy Zamawiający dopuści gazę opatrunkową niejałową zakwalifikowaną do klasy IIa, reg. 7? 

Odpowiedź: Tak. 

 

Pakiet 2, pozycja 10 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’10 sztuk z odpowiednim przelicze-

niem zamawianej ilości, tj. 160 opakowań? 

Odpowiedź: Tak. 
 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – PAKIET 1 
Poz. nr 21 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania plastra wodoodpornego w trzech 
rozmiarach (25 mm x 72 mm (8x); 30 mm x 40 mm (6x); 40 mm x 60 mm (6x)) w opakowaniu 
a’20 szt., z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości, czyli wyceny 80 op. a.20szt.? 
Odpowiedź: Nie. 

 

 
 
 
 
 

 

 

                                                                                                   ………Kierownik Zamawiającego……………… 

 


