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Pismo: PZP-225/09/2017  Korfantów dnia: 21.07.2017 r. 

 

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”. 
 
Pytanie nr 1, pakiet II, poz.11 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski gipsowej w rozmiarze 14cm x 
3m? 
 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 
Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie nr 2, pakiet II, poz. 21,22 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie w/w pozycji z Pakietu nr II i 

utworzenie z nich odrębnej części zamówienia. Proponowane przez nas rozwiązanie 

zwiększy konkurencyjność postępowania i umożliwi wybór rzeczywiście najkorzystniejszej 

oferty w zakresie dostaw materiałów opatrunkowych. 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Nie, zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 3, pakiet II, poz. 22 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku nie zawierającego węgla 
aktywowanego? Pozostałe parametry bez zmian. 
 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Nie, zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 4, pakiet III, poz. 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. 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 5, pakiet III, poz. 9,11 

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. 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:  

Tak, Zamawiający dopuszcza. 
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Pytanie nr 6, pakiet III, poz. 10 

Czy Zamawiający dopuści elastyczną siatkę opatrunkową w formie rękawa, o szerokości 

6,5cm, ze wskazaniem do zastosowania odpowiednio: dorośli – głowa; dzieci – tułów ? 

Pozostałe parametry bez zmian. 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:  

Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 7, pakiet IV, poz. 5 

W związku z wprowadzeniem opatrunku nowej generacji i  zaprzestania produkcji 

dotychczasowej wersji zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku 

spełniającego wymagania SIWZ charakteryzującego się czasookresem stosowanie przez 72 

godziny z  dopuszczeniem aktualnego rozmiaru 7,5 cm x 7,5 cm,  z odpowiednim 

przeliczeniem zamawianych ilości tj. 1 op a’10szt? 

Nasza prośba wynika z faktu, iż oferowany opatrunek jest odpowiednio droższy co może 

skutkować przekroczeniem szacunków. 

 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:  

Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 8, projekt umowy 

§ 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 

 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Zamawiający nie wyraża zgodny na zmiany. 

 

Pytanie nr 9, pakiet IV, poz. 6 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku o wymiarach 11cm x 11cm, 

wyposażonego dodatkowo w samoprzylepną i chroniącą krawędź mocującą, ułatwiającą jego 

zakładanie? Pozostałe parametry bez zmian. 

 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

 

 

 

 

  


