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                                                                                                  Wszyscy uczestnicy postępowania                     
                                                                                        

Nr sprawy ZP/13/2020 

Przedmiot postępowania:  
DOSTAWA MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH 

do Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego 

 
 

PYTANIA WYKONAWCÓW I WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO (2) 

                  Zamawiający, tj. Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny działając zgodnie z art. 

38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2019 r., 

poz.1843 ze zm.), udziela wyjaśnień do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej 

„SIWZ”, sporządzonej w niniejszym postępowaniu: 

1. Pakiet nr 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów pakowanych w blistry po 3 szt., pakowane 
w karton zbiorczy dla poz. 1 - 300 blistrów, poz. 2 - 350 blistrów, poz. 3 - 500 blistrów?  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane opakowania. 
 

2. Pakiet nr 2, poz. 8 

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania ligniny zarejestrowanej jako wyrób medyczny?  
Odpowiedź: Zamawiający nie stawia takiego wymogu. 

 
3. Pakiet nr 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunków w opakowaniu po 50 szt. z 

przeliczeniem zamawianych ilości? 
Odpowiedź: Tak. 

 

4. Pakiet nr 9: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów pakowanych 2x500 szt., z 
przeliczeniem zamawianych ilości? 

Odpowiedź: Patrz odpowiedź  nr 21 z dnia 04.12.2020 r. 
  

5. Pakiet nr 10: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatek w opakownaiu po 14 mb w 

stanie  swobodnym z przeliczeniem zamawianych ilości tj. 358 opak.?  
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyrazi zgodę. Ilość opakowań należy przeliczyć do dwóch miejsc po 

przecinku, czyli 357,14. 
 

6. Pakiet nr 1, poz. 1-3 

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie ‘a 3 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, z przeliczeniem 
ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
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7. Pakiet nr 2, poz. 4 

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą podtrzymującą wykonaną z przędzy  poliestrowej  100%, gdyż 
włókna wiskozowe stosowane jako zamiennik poliestru są niezbyt wytrzymałe, gniotą się oraz 

elektryzują, co wpływa niekorzystnie na komfort pacjenta? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuści proponowaną opaskę. 

 

8. Pakiet nr 2, poz. 5-6 
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: tak. 

 
9. Pakiet nr 10 

Czy zamawiający żąda wyceny za 25 mb w stanie rozciągniętym w opakowaniu jednostkowym? 
Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli elastyczny rękaw opatrunkowy o długości 25m w stanie 

rozciągniętym i taki należy wycenić. 
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