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Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego 
w postępowaniu na dostawę opatrunków i materiałów na Blok Operacyjny, 

znak PN/27/2017 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowa-
dzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę opatrunków i 
materiałów na Blok Operacyjny, znak PN/27/2017 

 
Do Zamawiającego w dniu 12.12.2017 r.  wpłynęły pytania dotyczące ww. 
sprawy o treści następującej: 
 

Pytania 
1. Pakiet IV poz. 1-3: Czy Zamawiający dopuści siatki wykonane z 71% 

przędzy poliamidowej, 29% przędzy poliuretanowej? 
2. Pakiet VI poz. 1-3: Czy Zamawiający dopuści gramaturę kompresów 

w rozbieżności +/-10%? 
3. Pakiet VI poz. 4: Czy Zamawiający dopuści wycenę gazy za 100mb z 

odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? 
4. Pakiet VI poz. 6, 7: Czy Zamawiający dopuści watę opatrunkową ba-

wełniano-wiskozową 50% bawełny, 50% wiskozy? 
5. Pakiet VI poz. 9: Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji do 

osobnego pakietu. 
6. Pakiet VIII poz. 1: Czy Zamawiający dopuści przylepiec tkaninowy 

bez zawartości tlenku cynku, klej naniesiony metodą ciągłą, pakowa-
ny a’12szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości tj. za-
okrągleniem w górę do pełnych opakowań? 

7. Pakiet VIII poz. 2: Czy Zamawiający dopuści przylepiec tkaninowy 
bez zawartości tlenku cynku, klej naniesiony metodą ciągłą pakowany 
a’6szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości tj. zaokrą-
gleniem w górę do pełnych opakowań? 

8. Pakiet VIII poz. 1-2: Czy Zamawiający dopuści przylepiec tkaninowy 
w kolorze cielistym? 

9. Pakiet VIII poz. 3-6: Czy Zamawiający dopuści wycenę przylepca za 
opakowanie a’12szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem do peł-
nych opakowań? 



10. Pakiet VIII poz. 6: Czy Zamawiający ma na myśli przylepiec w roz-
miarze 2,5cm x 9,14m? 

11. Pakiet IX poz. 1: Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji do 
osobnego pakietu. 

12. Pakiet IX poz. 2-3, 6-7: Czy Zamawiający dopuści wycenę za opa-
kowanie a’100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? 

13. IX poz. 3: Czy Zamawiający dopuści opatrunek z wycięciem do mo-
cowania kaniul w rozmiarze 5,1x7,6cm? 

14. Pakiet IX poz. 4-5: Czy Zamawiający dopuści paski bez dodatkowe-
go wzmocnienia nitką jedwabną? 

15. Pakiet IX poz. 6-7: Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji 
do osobnego pakietu. 

16. Pakiet IX poz. 6-7: Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmia-
rze 8 x 6cm? 

17. Pakiet XI poz. 1-9, 14: Czy Zamawiający dopuści gramaturę kom-
presów w rozbieżności +/-10%, opakowanie papier- folia? 

18. Pakiet XI poz. 6, 9, 12, 13: Prosimy o odstąpienie od dodatkowej 
etykiety na zewnątrz opakowania z dwiema naklejkami umożliwiają-
cymi wklejenie do dokumentacji. 

19. Pakiet XI poz. 12-14: Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozy-
cji do osobnego pakietu. 

20. Pakiet XV poz. 1-2: Czy Zamawiający dopuści opaskę gipsową na-
winiętą na plastikowy trzpień w opakowaniu a’1szt. z odpowiednim 
przeliczeniem zamawianych ilości, czas wiązania 5-6min., brzeg z 
ząbkowaniem? 

21. Pakiet XV poz. 3-4: Czy Zamawiający dopuści opaskę gipsową na-
winiętą na plastikowy trzpień w opakowaniu a’1szt. z odpowiednim 
przeliczeniem zamawianych ilości, czas wiązania 5-6min., brzeg pro-
sty? 

 

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 14.12.2017 r.: 
 
W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 12.12.2017 r. Szpital Specjali-

styczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej 
udziela wyjaśnień na zadane pytania: 
1) Zamawiający dopuszcza. 
2) Zamawiający nie dopuszcza. 
3) Zamawiający dopuszcza. 
4) Zamawiający nie dopuszcza. 
5) Zamawiający nie wyraża zgody. 
6) Zamawiający nie dopuszcza. 
7) Zamawiający nie dopuszcza. 



8) Zamawiający nie dopuszcza. 
9) Zamawiający dopuszcza. 
10) Tak. 
11) Zamawiający nie wyraża zgody. 
12) Zamawiający dopuszcza. 
13) Zamawiający dopuszcza. 
14) Zamawiający nie dopuszcza. 
15) Zamawiający nie wyraża zgody. 
16) Zamawiający dopuszcza. 
17) Zamawiający nie dopuszcza. 
18) Zamawiający nie wyraża zgody. 
19) Zamawiający nie wyraża zgody. 
20) Zamawiający nie dopuszcza. 
21) Zamawiający nie dopuszcza. 
 
 
 

 
 

 


