
   

                              
   

DZP 2374/15/2022                  Głuchołazy, 04.11.2022r. 

 
 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 

 

Dotyczy postępowania: „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 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:  

 
Pakiet 1, poz. 2-3,5-17,33, 

Czy zamawiający wydzieli poz. 2-3,5-17,33 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie 
konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego 

priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu 

na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl 
ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

Pakiet 1, poz. 33 

Czy zamawiający dopuści włókninowy plaster do mocowania kaniul, który posiada specjalne wycięcie do 
odpowiedniego umiejscowienia wokół kaniuli, natomiast duża powierzchnia opatrunku zapewnia 

ochronę i komfort w miejscu wkłucia, plaster posiada dodatkowa ochronę w postaci małego 
włókninowego opatrunku o wymiarze 2 cm x 2 cm, bez dodatkowej luźnej podkładki, zastosowany klej 

akrylowy nie powoduje uczuleń na skórze pacjenta, bez luźnej podkładki, plaster o wymiarach 6 cm x 8 

cm, sterylizacja EO? 
 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z 
przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.  

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

Pakiet nr 1 Poz. nr 21 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania plastrów spełniających 

wymagania Zamawiającego, jednakże dostępnych jedynie 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 60 op. a.20szt.? Podane przez  Zamawiającego wielkości opakowania i 
rozmiary zostały wycofane  produkcji. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ (nastąpiła zmiana opisu przedmiotu zamówienia).  

 
Pakiet 2, pozycja 1, 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’12 sztuk z  przeliczeniem zamawianej ilości? 
Odpowiedź: Tak. 

 
Pakiet 2, pozycja 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’12 sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości 

do pełnych opakowań handlowych? 
Odpowiedź: Tak, należy wycenić 16,67 opakowań. 
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Pakiet 2, pozycja 5 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’5kg z przeliczeniem zamawianej ilości? 

Odpowiedź: Tak. 
 

Pakiet 2, pozycja 7 
Czy Zamawiający dopuści podkład celulozowy o gramaturze 34 g/m2? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ (nastąpiła zmiana opisu przedmiotu zamówienia). 

 
Pakiet 2, pozycja 7 

Czy Zamawiający dopuści podkład celulozowy w rozmiarze 50cm x 50m z perforacją co 37,5cm? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ (nastąpiła zmiana opisu przedmiotu zamówienia). 

 

Pakiet 2, pozycja 7 
Czy Zamawiający dopuści podkład składający się z dwóch warstw celulozy i jednej warstwy folii o 

gramaturze 2 x 18g/m2 + folia PE grubość 0,015-0,017mm? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

Pakiet 2, pozycja 7 
Czy Zamawiający dopuści podkład o długości 40m z przeliczeniem zamawianej ilości? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

Pakiet 2, pozycja 9 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’20 sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości? 

Odpowiedź: Tak. 

 

 
 
 
 

 Z poważaniem  

 

        Kierownik Zamawiającego  

       
       


