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SzNSPZOZ. N-ZP-372-31/12

Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu

W  związku  ze  skierowanymi  zapytaniami  dotyczącymi  dostawy  opatrunków,  Zamawiający  udziela 
odpowiedzi:

Pytanie 1: ( pozycja 1): Czy Zamawiający dopuści plaster tkaninowy bez opatrunku w rozmiarze 5cm 
x 9,14m, spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?
ODP:  Zamawiający   dopuszcza plaster  tkaninowy bez  opatrunku w  rozmiarze 5cm x  9,14m, 
spełniający pozostałe  wymagania zawarte  w SIWZ. Przeliczyć  zgodnie  ze  zmianą  treści  SIWZ 
dokonaną niniejszym pismem. 

Pytanie 2: (pozycja 2): Czy Zamawiający dopuści plaster jedwabny w rozmiarze 2,5cm x 9,14m, 
spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?
ODP: Zamawiający dopuszcza plaster jedwabny w rozmiarze 2,5cm x 9,14m, spełniający pozostałe 
wymagania  zawarte w SIWZ. Przeliczyć  zgodnie ze zmianą  treści  SIWZ dokonaną  niniejszym 
pismem. 

Pytanie 3:  (pozycja 9):  Czy Zamawiający dopuści  podpaski higieniczne w opakowaniu a' 20 
sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?
ODP: Zamawiający dopuszcza podpaski higieniczne w opakowaniu a' 20sztuk z odpowiednim 
przeliczeniem zamawianej ilości.

Pytanie  4:   (pozycja 13):  Czy Zamawiający dopuści  przylepiec zastępujący nici  chirurgiczne w 
rozmiarze 6mm x 75mm?
ODP: Zamawiający dopuszcza przylepiec zastępujący nici chirurgiczne w rozmiarze 6mm x 75mm.

Pytanie 5:  (pozycja 18):  Czy  Zamawiający dopuści  opatrunek  z  100% gazy bawełnianej  o 
dużych oczkach pokrytych miękką, białą parafiną w rozmiarze 10 x 10cm?
ODP:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie 6:  (pozycja 20): Czy Zamawiający dopuści opatrunek z foli poliuretanowej w rozmiarze 10 
x12cm?
ODP:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie  10:   (pozycja 28):  Czy Zamawiający dopuści płatki  z włókniny nasączone alkoholem w 
rozmiarze 62 x 30mm?
ODP:   Zamawiający dopuszcza płatki z włókniny nasączone alkoholem w rozmiarze 62 x 30mm.

Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 ze zm.) dokonuje zmiany treści 
SIWZ  w zakresie zapisu pod tabelką, który otrzymuje brzmienie:  
<<Zamawiający dopuszcza rozbieżności w rozmiarach opatrunków:
- nieprzekraczające 5 % podanych rozmiarów dla wartości wyrażonych w centymetrach,



- nieprzekraczające 1% podanych rozmiarów dla wartości wyrażonych w metrach, z tym że w 
poz. 1, 2, 3, 5, 6, 11, 14, 15, 22, 23 oferując inne długości (mieszczące się w granicach +/- 1%) 
należy wycenić taką ilość opakowań produktu, by po pomnożeniu ilości opakowań przez ich 
wymiar wyra żony w metrach otrzymać  co najmniej taką  ilość produktu jak w przypadku 
iloczynu ilości opakowań i wymiaru podanego w formularzu>>. 


