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O D P O W I E D Z I 
na pytania w sprawie SIWZ 

 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na ” Sukcesywne dostawy artykułów medycznych" 
 
Zamawiający przekłada wyjaśnienia do SIWZ będące odpowiedzią na zapytania Wykonawców dotyczące 
wyjaśnienia treści specyfikacji.  
 
1. dotyczy Pakietu nr V poz. 3: 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji 
rękawic w opakowaniu handlowym zawierającym 40 par rękawic, z odpowiednim przeliczeniem 
wymaganej ilości rękawic oraz zaokrągleniem do pełnych opakowań. Pozostałe wymagania 
zgodnie z SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

2. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 4 poz 11 zaoferowanie produktu ZinoDr. A – krem ochronny 

zawierający w swoim składzie odpowiednio dobrane komponenty o działaniu takim jak kreatyna 

oraz spełniający pozostałe założenia zawarte w SIWZ; konfekcjonowany w pojemnikach z 

zabezpieczeniem o masie 250 g. odpowiadającej 200 ml.? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

PAKIET NR III 
1. Poz. nr 7 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania plastra wodoodpornego z 

opatrunkiem w rozmiarach 19 x 72 mm oraz 25 x 72 mm? Pozostałe parametry bez zmian. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

2. Poz. nr 9 – Czy Zamawiający dopuści elastyczną siatkę opatrunkową w formie rękawa, o 
szerokości 2cm, ze wskazaniem do zastosowania odpowiednio: dorośli – palec; dzieci – dłoń, 
ręka, noga, stopa? Pozostałe parametry bez zmian. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

3. Poz. nr 11 – Czy Zamawiający dopuści elastyczną siatkę opatrunkową w formie rękawa, o 
szerokości 3cm, ze wskazaniem do zastosowania odpowiednio: dorośli – dłoń, ręka; dzieci – 
głowa? Pozostałe parametry bez zmian. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 
PAKIET NR IV 

1. Poz. nr 6 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku wyposażonego 
dodatkowo w samoprzylepną i chroniącą krawędź mocującą, ułatwiającą jego zakładanie? 
Pozostałe parametry bez zmian. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

2. Poz. nr 8-11 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania produktów do pielęgnacji i 
ochrony skóry dopuszczonych do obrotu na podstawie Ustawy o kosmetykach? Czy 
Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kremu ochronnego oraz emulsji do ciała 
przeznaczonych do stosowania w placówkach medycznych, dopuszczonych do obrotu 
zgodnie z wymogami Rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady 
dotyczącego produktów kosmetycznych oraz zgłoszonych w bazie portalu produktów 
kosmetycznych CPNP?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
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3. Poz. nr 15 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku pakowanego 

pojedynczo  
w opakowanie jednostkowe typu kartonik, z podaniem ceny jednostkowej za 1 sztukę, czyli 
wyceny 10 x 1szt.? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 
PROJEKT UMOWY 
 

1. § 6, ust. 1 b-c- wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzegania kar umownych i  
obniżenie ich wysokości w następującym zakresie: 
-  §6 ust. 1b do kwoty 0,5% wartości niedostarczonego towaru, 
-  §6 ust. 1c do kwoty 0,5% wartości reklamowanego towaru 
 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

 

Prezes Zarządu  

          Wojciech Machelski 


