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Przedmiot postępowania:  

DOSTAWA MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH 
do Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego 

 

 
 

PYTANIA WYKONAWCÓW I WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO 

                  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, poz. 1-3 
Czy Zamawiający dopuści opakowanie, w którym znajduje się 100 saszetek a’ 3 szt., z odpowiednim 

przeliczeniem ilości? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na takie opakowania. 

 

2. Pakiet nr 2, poz.7 
Czy Zamawiający dopuści sterylny plaster z opatrunkiem? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie stawia takiego wymogu. 
 

3. Pakiet nr 1, poz. 1-3 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania i wyceny kompresów pakowanych  

w saszetki po 3 szt. jako najmniejszego opakowania handlowego z odpowiednim przeliczeniem 

zamawianych ilości opakowań. 

Odpowiedź: Należy zaoferować kompresy w opakowaniach zgodnie z SIWZ. 

 

4. Pakiet nr 1, poz. 1-2 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania  kompresów pakowanych w opakowania  

a ‘ 300 saszetek po 3 sztuki kompresów z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane opakowania. 

 

5. Pakiet nr 1, poz. 3 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania  kompresów pakowanych w opakowania  

a ‘ 500 saszetek po 3 sztuki kompresów z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości. 

Odpowiedź: Nie. 

 

 

http://www.spkso.waw.pl/
mailto:klinika@spkso.waw.pl
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilruguytenzuga4a
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilruguytenzuga4a
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilruguytenzuga4a
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilruguytenzuga4a
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilruguytenzuga4a


2 

 

 

6. Pakiet nr 1, poz. 1-3 

Czy Zamawiający mógłby określić sposób obliczenia ilości opakowań, w sytuacji gdy ilość opakowań nie 
jest liczbą całkowitą.(czy należy zaokrąglić w górę lub w dół zgodnie z zasadami matematycznymi, czy 

może podać do dwóch miejsc po przecinku). 

Odpowiedź: Należy podać ilość do dwóch miejsc po przecinku. 
 

7. Pakiet nr 2, poz. 5-6 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek elastycznych o długości 5m  z odpowiednim 

przeliczeniem zamawianych ilości. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek elastycznych o długości 5m z 
zachowaniem zamawianych ilości. 

 
8. Pakiet nr 2, poz. 7 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania plastra niejałowego z opatrunkiem o wymiarach 10cm 
x 6cm pakowanego a’ 10 szt. Cena zostanie podana za sztukę.  

Odpowiedź: Tak. 

 
9. Pakiet nr 2, poz. 8 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania waty  celulozowej w arkuszach bielonej o wymiarach 
37cm x 57cm sklasyfikowanej jako wyrób higieniczny i opodatkowanej stawką podatku VAT 23% oraz 

pakowanej w opakowania handlowe ( 3 x 5 kg). Cena zostanie podana za opak. jednostkowe a ‘ 5 kg. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 

10. Wykaz próbek – pakiet nr 2 poz.5-6 
Czy Zamawiający omyłko wpisał w wykazie próbek „ opaska dziana wiskozowa” a winno być zgodnie z 

formularzem  cenowym: „opaska elastyczna tkana”. 
Odpowiedź: Tak. Powinno być „opaska elastyczna tkana”. Proszę o dokonanie odpowiedniej korekty w 

formularzu przy przygotowywaniu oferty. 

 
11. Pakiet nr 6 

Czy w Pakiecie nr 6 Zamawiający dopuści mikrogąbki w sterylnych blistrach po 5 szt. w opakowaniach 
handlowych x 200 szt.? Jeśli tak – jaką ilość opakowań należy wówczas zaoferować? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuści opakowanie handlowe zawierające 200 szt. mikrogąbek (40 blistrów 

x 5 mikrogąbek). Wg naszych wyliczeń należy zaoferować 216 opakowań po 200 szt. 
 

12. Pakiet nr 1, poz. 1-3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów zawierających poniższą ilość saszetek w 

opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości opakowań: 

- poz. 1 - 700 opakowań po 100 saszetek a’3szt 
- poz. 2 – 417 opakowań po 120 saszetek a’3szt 

- poz. 3 – 350 opakowań po 100 saszetek a’3szt 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody . 

 
13. Pakiet nr 2 

Zwracam się z wnioskiem o wydzielenie pozycji 1-3 do oddzielonego pakietu, co pozwoli na przystąpienie 

do przetargu większej liczby Wykonawców, co znacznie zwiększy konkurencyjność ofert, a 
Zamawiającemu pozwoli na osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zakres pakietu pozostaje bez zmian. 
 

14. Pakiet nr 4 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jałowego opatrunku ocznego w rozmiarze 54 x 70 mm, 
wypełnionego wewnątrz warstwą waty, owiniętej w warstwie zewnętrznej gazą, pakowany x 1 sztuka, 

opakowanie zbiorcze 25sztuk 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
15. Pakiet nr 1, poz. 1-3 

Czy Zamawiający dopuści kompresy w opakowaniu jednostkowym papier-folia? 

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści proponowane kompresy. 
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16. Pakiet nr 3 

Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany a’12szt? 

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści przylepiec pakowany a’12 szt. 
 

17. Pakiet nr 4 
Czy Zamawiający dopuści kompres oczny w rozmiarze 55x75mm, pakowany a’50szt z przeliczeniem 

zamawianej ilości? 
Odpowiedź: Nie. 

 

18. Pakiet nr 6 
Czy Zamawiający dopuści mikro gąbki do osuszania pola operacyjnego pakowane a’5szt, 40 szt.  

w opakowaniu zbiorczym? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuści takie wielkości opakowań. 

 

19. Pakiet nr 8, poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany a’12szt? 

Odpowiedź: Tak. 
 

20. Pakiet nr 8, poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany a’6szt? 

Odpowiedź: Tak. 

 
21. Pakiet nr 9 

Czy Zamawiający dopuści kompresy z waty celulozowej w rolce pakowane po 2 rolki, z przeliczeniem 
zamawianej ilości? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuści proponowaną wielkość opakowania, pod warunkiem przeliczenia 

ilości. 
 

22. Pakiet nr 10 
Czy Zamawiający ma na myśli elastyczny rękaw opatrunkowy o długości 25m w stanie rozciągniętym? 

Odpowiedź: Tak. 
 

23. Pakiet nr 10 

Czy Zamawiający dopuści rękaw opatrunkowy o długości 10m, z przeliczeniem zamawianej ilości? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuści taki rękaw pod warunkiem przeliczenia ilości. 

 
24. Pakiet nr 11 

Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany a’6szt ? 

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści proponowaną wielkość opakowania.` 
 

25. Pakiet nr 4, poz. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie opatrunku ocznego  w opakowaniu 50 szt. z 

odpowiednim przeliczeniem w formularzu asortymentowo-cenowym? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuści proponowaną wielkość opakowania, pod warunkiem przeliczenia 
ilości. 

 
26. Pakiet 5, poz. 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie opatrunku do kaniul w opakowaniu 100 szt. z 
odpowiednim przeliczeniem w formularzu asortymentowo-cenowym? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuści proponowaną wielkość opakowania, pod warunkiem przeliczenia 

ilości. 
 

 
                                                                                          Przewodniczący Komisji Przetargowej 

                                                                                                    Naczelny Lekarz Szpitala 

                                                                                                  dr n. med. Grażyna Broniek 
 


