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UDZIELONE ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA  

                                                                                                    

 

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: 
 

Dot. Pakietu nr 2, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści przylepiec uniwersalny z włókniny, na rolce, 
biały, pokryty klejem akrylowym  9,14 m x 2,5 cm? 
Odpowiedź: Tak. 
 
Dot. Pakietu nr 2, poz. 7 Czy Zamawiający dopuści podkład medyczny bibułowo-foliowy w 
kolorze niebieskim, wyrób medyczny klasa I , o chłonności min. 7-8 g, gramatura dwóch warstw 
42 g/m², rozmiar 51cm x 40m , perforacja co 50 cm? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

Dot. Pakietu nr 2, poz. 10 Czy Zamawiający dopuści serwetę o rozmiarze  200x150 cm?  

Odpowiedź: Tak. 
 
 
pakiet 1, poz. 2-3,6-17,33 
Czy zamawiający wydzieli poz.2-3,6-17,33 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 SWZ oraz zasadami 
uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe 
możliwości wyboru. 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

pakiet 1, poz. 6-8 

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie ‘a 2 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, z 

przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań? 

Odpowiedź: Tak. 



                        
 

 
pakiet 1, poz.15-17 
Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: 
poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz 
opakowania indywidualnego?  
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 
pakiet 1, p[oz. 33 
czy zamawiający dopuści opatrunek do mocowania kaniul, bez dodatkowej luźnej podkładki, 
posiadający natomiast zintegrowany opatrunek? 
 
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. 
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