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LAS-85/2-PN/11-2017       Rybnik, dnia 19.04.2017 r. 
 
Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 2 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

dostawy wyrobów medycznych z włóknin medycznych ora z dostawy materiałów opatrunkowych  
(zamówienie nr LAS-85-PN/11-2017) 

ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
z dnia 18.03.2017 r., nr 2017/S 055-101452 

 
W związku z wniesionymi dalszymi zapytaniami, zamawiaj ący udziela poni ższych 

odpowiedzi. Ponadto zamawiaj ący wprowadza ni żej podane modyfikacje. 
 

Pytanie 5:  „PAKIET 5 
Czy zamawiający dopuści fartuch niesterylny z włókniny o gramaturze min. 20 g/m2, 
z mankietem bawełnianym ze ściągaczem o długości 5 cm, niepylący, stanowiące barierę dla 
mikroorganizmów, o dobrej przepuszczalności powietrza, odporny na uszkodzenia 
mechaniczne, wiązane na troki w pasie i na karku, zarejestrowany jako wyrób medyczny, 
oznaczony znakiem CE, nie zawierający lateksu,w kolorze zielonym, dostępny w rozm. 
uniwersalny?” 

Odpowiedź 5: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza opisanymi w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie 
określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia , jak równie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu pozostałych wymaga ń określonych przez zamawiaj ą-
cego.  

 
Pytanie 6:  PAKIET 5 
 „Czy zamawiający wymaga  fartuch niesterylny z włókniny o gramaturze min. 20 g/m2, 

z mankietem bawełnianym ze ściągaczem o długości 5 cm, niepylący, stanowiące barierę dla 
mikroorganizmów, o dobrej przepuszczalności powietrza, odporny na uszkodzenia 
mechaniczne, wiązane na troki w pasie i na karku, zarejestrowany jako wyrób medyczny, 
oznaczony znakiem CE, nie zawierający lateksu,w kolorze zielonym, dostępny w rozm. 
uniwersalny?” 

Odpowied ź 6: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza opisanymi w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie 
określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia , jak równie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu pozostałych wymaga ń określonych przez zamawiaj ą-
cego.  
 
Pytanie 7:  „Pakiet 24 
 Czy dopuści gazę opatrunkową sklasyfikowanej w Klasie IIA reg. 7?” 
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Odpowied ź 7: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego w powy ż-
szym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu cenowym 
i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaofero wania asortymentu dopuszczonego niniej-
szym wyja śnieniem – modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy –tak, by z oferty jas no wynikało co wyko-
nawca zaoferował. 
 
Pytanie 8: „Pakiet 24 
  Czy zamawiający wymaga gazę sterylizowaną tlenkiem etylenu?” 
Odpowied ź 8: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza opisanymi w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 
 
 
Pytanie 9: „Pakiet 24 
  Czy zamawiający wymaga gazę w opakowaniach papier-folia?” 
Odpowied ź 9: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza opisanymi w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 
 

Pytanie 10: „Pakiet  25 
 poz. 1-3 Czy zamawiający wymaga opaski z włókien poliestrowych i poliamidowych?” 
Odpowied ź 10: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza opisanymi w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 
 

Pytanie 11: „Pakiet  25 
 poz. 4-6 czy zamawiający dopuści wycenę za opak. 10 m (w stanie swobodnym ) rękawa 

opatrunkowego z przeliczeniem ilości opakowań?” 
Odpowied ź 11: W przedmiotowym pakiecie w pozycjach 4-6 zamaw iający dopuszcza, by 
wykonawca zmodyfikował formularz cenowy wprowadzaj ąc jako jednostk ę miary opakowanie –10 
m - dokonuj ąc stosownego przeliczenia ilo ści jednostek miary i zaoferował cen ę jednostkow ą 
z dokładno ścią do 0,01 zł za takie opakowanie.  
 
Pytanie 12: „dotyczy pakiet 33 pozycja 1 i 2 

Czy Zamawiający   dopuści do postępowania opatrunek hemostatyczny  Woundclot™  
o wymiarach 5 cm x 5 cm wykonany z nieoksydowanej celulozy,  oparty  na całkowicie 
nowej  technologii, co wzmacnia jego strukturę,  nie wymagający mocnego ucisku 
i chroniący przed Stenozą? 
Zdolność do absorpcji płynów w kontakcie z krwią wynosi 2500% jego własnej wagi.” 

Pytanie 13: „dotyczy pakiet 33 pozycja 1 i 2 
 Czy Zamawiający   wyrazi zgodę na produkt pakowany po 2 szt. w saszetce z przeli-

czeniem zamawianej ilości? 
Link do filmu instruktażowego poniżej:   https://www.youtube.com/watch?v=N8qqokL9bW4 
Prezentacja: https://www.youtube.com/watch?v=k6WKkpBTioI 
  
Firma (…) jako wyłączny dystrybutor zapewnia stałość dostaw produktu co pozwoli Zamawiającemu na 
uzyskanie konkurencyjnej oferty cenowej, jak również wpłynie na ekonomiczne gospodarowanie 
środkami publicznym.” 
Odpowied ź 12-13: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków 
zamówienia w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowa nia asortymentu wskazanego w pytaniu. 
 
Pytanie 14: „Czy Zamawiający, w zakresie pakietu nr 17 poz. 1, dopuści złożenie oferty z opatrunkami 

o wymiarach 15x9cm, spełniającymi pozostałe wymagania z SIWZ?” 
Odpowied ź 14: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia 
w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortym entu wskazanego w pytaniu. 
 
Pytanie 15: „Czy Zamawiający, dokona modyfikacji SIWZ i wyłączy z pak. 22 poz. 1 –3 oraz 6-11, 

tworząc z nich osobny pod pakiet 22a, co pozwoli na wzięcie udziału w przedmiotowym 
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postępowaniu większej ilości wykonawców?” 
Odpowied ź 15: Zamawiaj ący nie przewiduje wydzielania poszczególnych pozycj i z pakietów 
w trakcie prowadzonej procedury przetargowej. 
 
Pytanie 16: „Czy Zamawiający, w zakresie pakietu nr 36, dopuści złożenie oferty z foliami operacyjnymi 

o wymiarach 40x27cm dla poz. 1 oraz 68x40cm dla poz. 2? 
 Zgoda Zamawiającego na  pytania umożliwi naszej firmie przystąpienie do przetargu na 

zasadzie wolnej konkurencji oraz zaoferowanie najwyższej jakości wyrobów medycznych 
produkcji hiszpańskiej firmy IHT, której jesteśmy bezpośrednim przedstawicielem na rynek 
polski, natomiast Zamawiającemu wybór oferty spośród ich większej ilości, co będzie 
korzystne dla Zamawiającego ze względów ekonomicznych.” 

Odpowied ź 16: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego w powy ż-
szym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu cenowym 
i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaofero wania asortymentu dopuszczonego niniej-
szym wyja śnieniem – modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty ja sno wynikało co wyko-
nawca zaoferował. 
 
Pytanie 17 : „Pakiet nr 19 poz. 3 
 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku w rozmiarze 15 x 20 cm?” 
Odpowied ź 17: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego w powy ż-
szym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu cenowym 
i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaofero wania asortymentu dopuszczonego niniej-
szym wyja śnieniem – modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy –tak, by z oferty jas no wynikało co wyko-
nawca zaoferował. 
 
Pytanie 18: „Pakiet nr 19 poz. 4 
 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku w rozmiarze 18 x 20,5 cm?” 
Odpowied ź 18: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego w powy ż-
szym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu cenowym 
i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaofero wania asortymentu dopuszczonego niniej-
szym wyja śnieniem – modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy –tak, by z oferty jas no wynikało co wyko-
nawca zaoferował. 
 
Pytanie 19: „Pakiet nr 7 , pozycja 1, 2, 3, 4 – Czy Zamawiający pisząc maska medyczna 

pełnobarierowa ma na myśli maskę chirurgiczną o wysokiej skuteczności filtracji 
bakteryjnej na poziomie co najmniej 99%?” 

Odpowied ź 19: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza opisanymi w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 
 
Pytanie 20: „Pakiet nr 7 , pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści maskę trzywarstwową, spełniającą 

pozostałe zapisy SIWZ?” 
Odpowied ź 20: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia 
w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortym entu wskazanego w pytaniu. 
 
Pytanie 21: „Pakiet nr 7 , pozycja 2– Czy Zamawiający pisząc maska odporna na przesiąkanie ma na 

myśli maskę typu IIR zgodnie z normą EN14683?” 
Odpowied ź 21: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza opisanymi w formularzu 
cenowym oraz specyfikacji istotnych warunków zamówi enia. 
 
Pytanie 22: „Pakiet nr 7 , pozycja 5 – Czy Zamawiający dopuści czepki chirurgiczne pakowane 

w foliowe opakowanie?” 
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Odpowied ź 22: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia 
w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortym entu wskazanego w pytaniu. 
 
Pytanie 23: „Pakiet nr 7 , pozycja 6– Czy nie zaszła omyłka i Zamawiający oczekuje aby czepek 

posiadał troki do wiązania o długości min. 22 cm?  
Odpowied ź 23: Zamawiaj ący modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w pozycji 6 pakietu nr 7 
zastępując zapis ” długo ść taśmy do wi ązania min. 220 cm ” zapisem „ długo ść taśmy do wi ązania 
min. 18 cm”. Niniejsz ą zamianą należy nanie ść formularzu cenowym pod rygorem odrzucenia 
oferty.  
 
Pytanie 24: „Pakiet nr 7 , pozycja 6– Czy zamawiający dopuści czepek o długości troków min. 20 cm?” 
Odpowied ź 24: Zgodnie z odpowiedzi ą na pytanie nr 23 Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie 
asortymentu opisanego w powy ższym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych 
w formularzu cenowym i ustalonych niniejszym pismem .  
 
Pytanie 25: „Pakiet nr 7 , pozycja 7– Czy Zamawiający dopuści czepek chirurgiczny wykonany 

z włókniny Suplance oraz włókniny polipropylenowej?” 
Odpowied ź 25: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego w powy ż-
szym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu cenowym 
i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaofero wania asortymentu dopuszczonego niniej-
szym wyja śnieniem – modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy –tak, by z oferty jas no wynikało co wyko-
nawca zaoferował. 
 
Pytanie 26: „Pakiet nr 10 , pozycja 1– Czy Zamawiający dopuści podkłady wykonane z podfoliowanej 

bibuły?” 
Odpowied ź 26: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia 
w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortym entu wskazanego w pytaniu. 
 
Pytanie 27: „Pakiet 34, Pozycja 1  

Czy Zamawiający dopuści w powyższej pozycji opatrunki wykonane z gąbki 
hemostatycznej z dodatkiem oksydowanej celulozy w rozmiarach 2,5 cm, 3,5 cm, 4,5 cm 
oraz 5,5 cm zamiast w wymaganych długości 3,0 cm; 3,5 cm; 4,0 cm; 4,5 cm; 5,5 cm” 

Odpowied ź 27: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia 
w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortym entu wskazanego w pytaniu. 
 
Pytanie 28: „Dotyczy tre ści SIWZ:  

Rozdział XI SIWZ: prosimy o wyjaśnienie, czy jednym z kryterium oceny ofert jest termin 
płatności, czy też „szybkość reakcji na reklamację”. W przywołanym rozdziale SIWZ 
znajdują się sprzeczne informacje-prosimy o wyjaśnienie tej kwestii.” 

Odpowied ź 28: Zamawiaj ący wyja śniał ju ż tę kwesti ę odpowiadaj ąc na pytanie nr 4 w pi śmie 
z dnia 27.03.2017 r. (wyja śnienie- modyfikacja 1). 

 
Pytanie 29: „Pakiet 2, poz. 1:czy Zamawiający dopuści fartuch z włókniny SMS, wewnątrz opakowania 

dwa włókninowe ręczniczki w rozmiarze 40x20cm, pozostałe wymagani zgodnie z SIWZ.” 
Odpowied ź 29: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego w powy ż-
szym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu cenowym 
i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaofero wania asortymentu dopuszczonego niniej-
szym wyja śnieniem – modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty ja sno wynikało co wyko-
nawca zaoferował. 
 
Pytanie 30: „Pakiet 2, poz. 2: czy Zamawiający dopuści fartuchy wykonane z włókniny SMS, pakowane 

wraz z dwoma ręczniczkami, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?” 
Odpowied ź 30: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego w powy ż-
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szym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu cenowym 
i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaofero wania asortymentu dopuszczonego niniej-
szym wyja śnieniem – modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty ja sno wynikało co wyko-
nawca zaoferował. 
 
Pytanie 31: „Pakiet 3: czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompletów w dwóch kolorach?” 
Odpowied ź 31: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego w powy ż-
szym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu cenowym 
i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaofero wania asortymentu dopuszczonego niniej-
szym wyja śnieniem – modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty ja sno wynikało co wyko-
nawca zaoferował. 
 
Pytanie 32: „Pakiet 8, poz. 1: czy Zamawiający dopuści pielucho majtki o obwodzie 100-150cm?” 
Odpowied ź 32: : Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego w powy ż-
szym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu cenowym 
i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaofero wania asortymentu dopuszczonego niniej-
szym wyja śnieniem – modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty ja sno wynikało co wyko-
nawca zaoferował. 
 
Pytanie 33: „Pakiet 14, poz. 1: czy Zamawiający dopuści osłonę o średnicy 43cm?” 
Odpowied ź 33: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia 
w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortym entu wskazanego w pytaniu. 
 
Pytanie 34: „Pakiet 14, poz. 2: czy Zamawiający dopuści osłonę o średnicy 68cm” 
Odpowied ź 34: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia 
w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortym entu wskazanego w pytaniu. 
 
Pytanie 35: „Pakiet 14, poz. 3: czy Zamawiający dopuści osłonę  w rozmiarze 13x244cm?” 
Odpowied ź 35: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego w powy ż-
szym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu cenowym 
i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaofero wania asortymentu dopuszczonego niniej-
szym wyja śnieniem – modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty ja sno wynikało co wyko-
nawca zaoferował. 
 
Pytanie 36: „Pakiet 14, poz. 1-3: czy Zamawiający odstąpi od wymogu opakowania kartonowego 

z określeniem nazwy i daty ważności? Produkty będą pakowane w opakowanie zbiorcze 
kartonowe, a nazwa i data ważności będą widoczne na indywidualnych opakowaniach 
każdej z osłon.” 

Odpowied ź 36: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia 
w tym zakresie – nie odst ępuje od wymogu oznakowania opakowania kartonowego. 
 
Pytanie 37: „Pakiet 22, poz. 3-5: czy Zamawiający dopuści przylepce o długości 5m z przeliczeniem 

zamawianych ilości?” 
Odpowied ź 37: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego w powy ż-
szym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu cenowym 
i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaofero wania asortymentu dopuszczonego niniej-
szym wyja śnieniem – modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty ja sno wynikało co wyko-
nawca zaoferował, a w kolumnie „Ilo ść jedn. miary” skorygowa ć ilość asortymentu: w poz. 3 -
1440 szt, w poz.4- 3600 szt, w poz. 5-900 szt. 
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Pytanie 38: „Pakiet 22, poz. 3,6: czy Zamawiający dopuści przylepce pakowane po 24 sztuki?” 
Pytanie 39: „Pakiet 22, poz. 4,7,9 czy Zamawiający dopuści przylepce pakowane po 12 sztuk?” 
Pytanie 40: „Pakiet 22, poz. 5,8 czy Zamawiający dopuści przylepce pakowane po 6 sztuk?” 
Odpowied ź 38-40: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków 
zamówienia w tym zakresie – wymaga, aby przylepce w  poz. 3-9 były pakowane a’1 szt. 
 
Pytanie 41: „Pakiet 22, poz. 3-9: czy Zamawiający dopuści przylepce nawinięte na plastikową rolkę?” 
Odpowied ź 41: : Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu opisanego w p ytaniu.  
 
Pytanie 42: „Pakiet 23, poz. 4: czy Zamawiający dopuści tupfery 17-nitkowe w rozmiarze 9,5x9,5cm 

pakowane w torebkę papierowo-foliową bez przegródek?” 
Pytanie 43: „Pakiet 23, poz. 5: czy Zamawiający dopuści tupfery 17-nitkowe w rozmiarze 15x15cm 

pakowane w blister bez przegródek?” 
Pytanie 44: „Pakiet 23, poz. 5: czy Zamawiający dopuści tupfery 17-nitkowe w rozmiarze 15x15cm 

pakowane w blister z przegródkami, bez nitki RTG?” 
Odpowied ź 42-44: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków 
zamówienia w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowa nia asortymentu wskazanego w pytaniu. 
 
Pytanie 45: „Pakiet 23, poz. 6,7: czy Zamawiający dopuści tupfery 17-nitkowe pakowane w torebkę 

papierowo-foliową z etykietą samoprzylepną do dokumentacji?” 
Odpowied ź 45: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego w powy ż-
szym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu cenowym 
i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaofero wania asortymentu dopuszczonego niniej-
szym wyja śnieniem – modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty ja sno wynikało co wyko-
nawca zaoferował. 
 
Pytanie 46: „Pakiet 24, poz. 1,2: czy Zamawiający wymag, aby zaoferowana gaza opatrunkowa była 

pakowana podwójnie, wewnętrznie pakowana w papier medyczny oraz opakowanie 
zewnętrzne  zapewniające sterylność? Rozwiązanie takie pozwala użytkownikowi uniknąć 
przypadkowego kontaktu z jałowym wyrobem oraz zmniejsza ryzyko jego przypadkowego 
zanieczyszczenia.” 

Odpowied ź 46: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza opisanymi w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 
 
Pytanie 47: „Pakiet 25, poz. 4-6: czy Zamawiający wymaga zaoferowania rękawów opatrunkowych 

wykonanych z poliuretanu i poliamidu? Zastosowanie w rękawie tylko włókien sztucznych w 
znacznym stopniu poprawia jego zdolność powracania do stanu pierwotnego, zwłaszcza po 
procesie sterylizacji, a także eliminuje ryzyko rozwijania się bakterii, w porównaniu do 
naturalnych włókien bawełnianych w większym stopniu wchłaniających płyny ustrojowe, 
przez co stanowi pożywkę dla rozwijania się bakterii.” 

Odpowied ź 47: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza opisanymi w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 
 
Pytanie 48: „Pakiet 30: czy Zamawiający dopuści ligninę bieloną?” 
Odpowied ź 48: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia 
w tym zakresie – wata celulozowa bielona jest przed miotem pakietu nr 28. 
 
Pytanie 49: „Pakiet 37, poz. 1: czy Zamawiający dopuści zestaw, w którym serweta włókninowa ma 

rozmiar 40x45cm, a przylepiec włókninowy 15x2cm, pozostałe składowe zgodnie 
z SIWZ?” 

Odpowied ź 49: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego w powy ż-
szym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu cenowym 
i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaofero wania asortymentu dopuszczonego niniej-
szym wyja śnieniem – modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
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zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty ja sno wynikało co wyko-
nawca zaoferował. 
 
Pytanie 50: „Zważywszy na treść § 1 ust. 4 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości 

wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?  
Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji 
oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym 
m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego 
ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z  tego obowiązku nawet 
jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. 
W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że 
>>nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, 
nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność 
w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia<<”. 

Odpowied ź 50: Zamawiaj ący wprowadza nast ępującą modyfikacj ę nadając nowe brzmienie 
dla § 1 ust. 4: „Zamawiaj ący zastrzega sobie prawo realizowania zamówie ń na towar 
w ilo ściach uzale żnionych od swoich rzeczywistych potrzeb oraz do ogr aniczenia 
zamówienia w zakresie rzeczowym i ilo ściowym. Ograniczenie do 80% przedmiotu 
umowy nie stanowi odst ąpienia od umowy nawet w cz ęści i nie stwarza po stronie 
Wykonawcy jakichkolwiek roszcze ń, w tym odszkodowawczych” . 
 
Pytanie 51: „Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 1 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało 

zastąpione słowem >>zwłoki<<? 
   Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez 

wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. 
Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione 
naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 19 września 
2011 r. KIO 1910/11, wykonawca może być obciążony karą umowną za wystąpienie tylko 
takich czynników, za które jest odpowiedzialny.” 

Odpowied ź 51: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy. 
 
Pytanie 52: „Jak należy rozumieć wyrażenie w § 5 ust. 1 wzoru umowy: >>wartości dostawy brutto 

objętej  zamówieniem dla danego pakietu<<? Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 1 
wzoru umowy wyrażenie >>wartości dostawy brutto objętej zamówieniem dla danego 
pakietu<< zostało zastąpione wyrażeniem >>wartości brutto towaru, którego dotyczy 
zwłoka<<?  
Treść § 5 ust. 1 wzoru umowy jest niejasna i budzi wątpliwości (od jakiej wartości będzie 
naliczana kara umowna?). Dlatego konieczne jest doprecyzowanie § 5 ust. 1 wzoru 
umowy.” 

Odpowied ź 52: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy. Jednocze śnie zamawiaj ący wyja śnia, że kara umowna przewidziana w § 5 ust. 1 wzoru 
umowy odnosi si ę do warto ści dostawy brutto w ramach danego pakietu  objętej danym zamówie-
niem , a nie do warto ści całego pakietu. 
 
Pytanie 53: „Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 4 wzoru umowy wyrażenie >>bez konieczności 

uprzedniego wzywania Wykonawcy do należytej realizacji umowy<< zostało zastąpione 
wyrażeniem >>po dodatkowym wezwaniu Wykonawcy do należytej realizacji umowy<<?   
Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest 
aby przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do 
należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje 
wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a 
tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.” 

Pytanie 54: „Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 4 wzoru umowy wyrażenie >>10% 
wynagrodzenia umownego brutto, określonego  w § 1 ust. 1 umowy<< zostało zastąpione 
wyrażeniem >>10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy<<?   
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   Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości 
niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, 
zwłaszcza w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, 
kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej 
części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. 
Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego 
i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych.” 

Pytanie 55 : „Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 wzoru umowy zostało dodane zdanie o 
następującej (lub podobnej) treści: ..Przed rozwiązaniem umowy na podstawie § 8 lit. a, b 
lub c Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.<<?   
Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest 
aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do 
należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco 
zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć 
rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są 
niekorzystne dla obu stron. 
 
Udzielając odpowiedzi na powyższe pytania proszę wziąć pod uwagę bieżące 
orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące umów.  
Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 czerwca 2009 r. KIO/UZP 
767/09, >>mimo iż sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest 
silniejsza, powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy 
Wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny tak, aby te interesy były jak najbardziej 
zrównoważone<<. Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 
21 lutego 2008 r. KIO/UZP 97/08, w wyroku z dnia 27 grudnia 2011 r. KIO 2649/11, w 
wyroku z dnia 17 grudnia 2012 r. KIO 2631/12, KIO 2655/12 oraz w wielu innych 
orzeczeniach.” 

Odpowied ź 53-55: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do 
wzoru umowy. 
 
Pytanie 56: „dotyczy Pakietu 1 

Poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z materiału typu 
SMS o gramaturze 35g/m2, zapinany z tyłu na rzep, szwy wykonane techniką 
ultradźwiękową do wysokości łokcia? Pozostałe parametry zgodnie z siwz.” 

Odpowied ź 56: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia 
w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortym entu wskazanego w pytaniu. 
 
Pytanie 57:  dotyczy Pakietu 1 

„Poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści sterylny, wzmocniony fartuch chirurgiczny wykonany z 
materiału typu SMS o gramaturze 35g/m2, wzmocnienia z przodu: 33g/m2, wzmocnienia na 
rękawach: 40g/m2. Fartuch zapinany z tyłu na rzep, szwy wykonane techniką 
ultradźwiękową do wysokości wstawek? Pozostałe parametry zgodnie z siwz.” 

Odpowied ź 57: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia 
w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortym entu wskazanego w pytaniu. 
 
Pytanie 58: „dotyczy Pakietu 2 

Poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z materiału typu 
SMS, szwy wykonane techniką ultradźwiękową do wysokości łokcia? Pozostałe parametry 
zgodnie z siwz.” 

Odpowied ź 58: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia 
w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortym entu wskazanego w pytaniu. 
 
Pytanie 59:  „dotyczy Pakietu 2 

Poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z materiału typu 
SMS, szwy wykonane techniką ultradźwiękową do wysokości wstawek? Pozostałe 
parametry zgodnie z siwz.” 
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Odpowied ź 59: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia 
w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortym entu wskazanego w pytaniu. 
 
Pytanie 60: „dotyczy Pakietu 3 
   Poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny komplet chirurgiczny dostępny w rozmiarach 

S,M,L,XL? Pozostałe parametry zgodnie z siwz.” 
Odpowied ź 6o: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia 
w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortym entu wskazanego w pytaniu. 
 
Pytanie 61: „dotyczy Pakietu 5 

Poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści fartuch niesterylny dostępny w rozmiarach L oraz XL? 
Pozostałe parametry zgodnie z siwz.” 

Odpowied ź 61: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego w powy ż-
szym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu cenowym 
i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaofero wania asortymentu dopuszczonego niniej-
szym wyja śnieniem – modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy –tak, by z oferty jas no wynikało co wyko-
nawca zaoferował. 
 
Pytanie 62: „Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 1 i 2 
 Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie co ma myśli w niżej wymienionej część opisu 

fartuchów: „Sposób złożenia fartucha w opakowaniu musi umożliwiać ubranie bez 
konieczności jego rozwijania.”? 

Odpowied ź 62: Sposób zło żenia fartucha w opakowaniu musi umo żliwia ć ubranie go zgodnie 
z procedurami aseptycznymi w warunkach bloku operac yjnego.  
 
Pytanie 63: „Dotyczy Pakietu nr 3, poz. 1  

Czy Zamawiający dopuści komplety chirurgiczne w 3  kolorach: zielonym, niebieskim lub 
różowym?” 

Odpowied ź 63: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego w powy ż-
szym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu cenowym 
i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaofero wania asortymentu dopuszczonego niniej-
szym wyja śnieniem – modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy –tak, by z oferty jas no wynikało co wyko-
nawca zaoferował. 
 
Pytanie 64: „Dotyczy Pakietu nr 5, poz. 1  

Prosimy Zamawiającego o określenie minimalnej gramatury fartuchów.” 
Odpowied ź 64: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza opisanymi w formularzu 
cenowym i specyfikacji istotnych warunków zamówieni a. 
 
Pytanie 65: „Dotyczy Pakietu nr 5, poz. 1  

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym?” 
Odpowied ź 65: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu opisanego w p ytaniu.  
 
Pytanie 66: „Dotyczy Pakietu nr 5, poz. 1   
   Czy Zamawiający dopuści fartuchy niesterylne w dwóch rozmiarach S/M i L/XL?” 
Odpowied ź 66: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu opisanego w p ytaniu.  
 
Pytanie 67: „Dotyczy Pakietu nr 5, poz. 1  

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy wymaga fartuchów z rękawem 
wykończonych gumka czy mankietem?” 

Odpowied ź 67: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza opisanymi w formularzu 
cenowym i specyfikacji istotnych warunków zamówieni a. 
 
Pytanie 68:  „Dotyczy Pakietu nr 10, poz. 1 
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Czy Zamawiający oczekuje gramatury podkładów w nawoju min 28g/m2, czy min 40g/m2?” 
Odpowied ź 68: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza opisanymi w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 
 
Pytanie 69: „Dotyczy Pakietu nr 10, poz. 1 

Prosimy Zamawiającego o określenie jaką maksymalna długość rolki dopuszcza?” 
Odpowied ź 69: Zamawiaj ący modyfikuje opis przedmiotu zamówienia zast ępując opis 
” PODKŁADY W NAWOJU podfoliowany, włókninowy, szer. 5 0 +/-2 cm ” opisem „ PODKŁAD 
W NAWOJU podfoliowany, włókninowy, szer. 50 +/-2 cm , w rolkach o maksymalnej dł. 50 m ”. 
Niniejsz ą zamianę należy nanie ść w formularzu cenowym pod rygorem odrzucenia oferty . 
 
Pytanie 70 : „Dotyczy Pakietu nr 12, poz. 1 
   Czy Zamawiający ma na myśli serwetę niejałową?” 
Odpowied ź 70: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Zamawia jący wymaga serwety 
niesterylnej. 
 
Pytanie 71: „Dotyczy Pakietu nr 12, poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 160x200-210 cm?” 
Odpowied ź 71: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu opisanego w p owyższym 
pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu cenowym i ustalonych 
niniejszym pismem.  
 
Pytanie 72: „Pytanie 1 – dotyczy pakietu nr 1 poz. 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów o gramaturze 35g/m2 
spełniających pozostałe wymagania SIWZ?” 

Odpowiedź 72: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia 
w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortym entu wskazanego w pytaniu. 
 
Pytanie 73: „Pytanie 2 – dotyczy pakietu nr 1 poz. 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów o gramaturze 35g/m2 ze 
wzmocnieniem 50g/m2, co łącznie daje 85g/m2 w obszarze wzmocnienia – fartuchy 
spełniają pozostałe wymagania SIWZ?” 

Odpowiedź 73: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia 
w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortym entu wskazanego w pytaniu 
 
Pytanie 74: „Pytanie 3 – dotyczy pakietu nr 37 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów do dializ minimalnie 
odbiegających od opisanych: 
Poz. 1: 
Serweta włókninowa laminowana 38cm x 45cm  1szt 
Rękawice lateksowe bezpudrowe roz. S   1 para 
Kompresy włókninowe 7,5 cm x 7,5 cm, 30g, 4 warstwowe 4szt 
Opatrunek włókninowy do mocowania kaniul 6 cm x 8 cm 2szt 
Przylepiec włókninowy 15 cm x 2,5 cm- 2 szt.  2szt 
Poz. 2: 
Kompresy włókninowe 7,5 cm x 7,5 cm, 30g, 4 warstwowe 4szt 
Rękawica diagnostyczna nitrylowa roz. M   2szt 
Rękawica diagnostyczna winylowa dla pacjenta L  1szt 
+ 
Opatrunek tamujący krwawienie 2,5x8,5cm  2szt” 

Odpowied ź 74: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia 
w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortym entu wskazanego w pytaniu. 

 
Pytanie 75: „Pytanie 4 – dotyczy zapisów SIWZ 

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie dot. kryterium oceny. W pkt. XI.1 SIWZ Zamawiający 
podaje: 
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Natomiast w ocenie punktu 3 Zamawiający podaje: 

 
Dodatkowo w formularzu ofertowym nie ma w/w opisanego miejsca, gdzie należałoby ów 
informację zamieścić.” 

Odpowied ź 75: Zamawiaj ący wyja śniał ju ż tę kwesti ę odpowiadaj ąc na pytanie nr 4 w pi śmie 
z dnia 27.03.2017 r. (wyja śnienie- modyfikacja 1). 

 
Pytanie 76: „PAKIET NR 16 POZ. 1 
   Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycji opatrunku foliowego z ramka i metką 

z możliwością zapisywania  do zabezpieczenia wkłuć obwodowych o rozmiarze 9x11 cm. 
Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.” 

Odpowied ź 76: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia 
w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortym entu wskazanego w pytaniu. 
 
Pytanie 77: „PAKIET NR 16 POZ. 2 
   Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycji opatrunku foliowego 

do zabezpieczenia wkłuć centralnych o rozmiarze 9x11 cm. Pozostałe zapisy zgodnie 
z SIWZ.” 

Odpowied ź 77: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego w powy ż-
szym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu cenowym 
i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaofero wania asortymentu dopuszczonego niniej-
szym wyja śnieniem – modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty ja sno wynikało co wyko-
nawca zaoferował. 

 
Pytanie 78: „PAKIET NR 17 POZ.  
   Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycji opatrunku z foli poliuretanowej 

do stosowania na rany pooperacyjne w rozmiarze 10x20 cm. Pozostałe zapisy zgodnie 
z SIWZ.” 

Odpowied ź 78: Wykonawca nie sprecyzował, której pozycji paki etu nr 17 dotyczy pytanie. 
 

Pytanie 79: „PAKIET NR 17 POZ. 1 
 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycji opatrunku z foli poliuretanowej do 

stosowania na rany pooperacyjne w rozmiarze 10x15 cm. Pozostałe zapisy zgodnie z 
SIWZ.” 

Odpowied ź 79: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia 
w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortym entu wskazanego w pytaniu  

 
Pytanie 80: „PAKIET NR 17 POZ. 2 
   Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycji opatrunku z foli poliuretanowej 

do stosowania na rany pooperacyjne w rozmiarze 10x10 cm. Pozostałe zapisy zgodnie 
z SIWZ.” 
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Odpowied ź 80: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego w powy ż-
szym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu cenowym 
i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaofero wania asortymentu dopuszczonego niniej-
szym wyja śnieniem – modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty ja sno wynikało co wyko-
nawca zaoferował. 

 
Pytanie 81: „PAKIET NR 7 Poz. nr 4 czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania maski 

chirurgicznej czterowarstwowej?” 
Odpowied ź 81: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego w powy ż-
szym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu cenowym 
i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaofero wania asortymentu dopuszczonego niniej-
szym wyja śnieniem – modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty ja sno wynikało co wyko-
nawca zaoferował. 

 
Pytanie 82: „PAKIET NR 17 Poz.  nr 1-  czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku 

w rozmiarze 15 x 26 cm?” 
Odpowied ź 82: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego w powy ż-
szym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu cenowym 
i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaofero wania asortymentu dopuszczonego niniej-
szym wyja śnieniem – modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty ja sno wynikało co wyko-
nawca zaoferował. 
 
Pytanie 83: „PAKIET NR 17 Poz.  nr 2 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku 

w rozmiarze 10 x 14 cm?” 
Odpowied ź 83: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego w powy ż-
szym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu cenowym 
i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaofero wania asortymentu dopuszczonego niniej-
szym wyja śnieniem – modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty ja sno wynikało co wyko-
nawca zaoferował. 
 
Pytanie 84: „PAKIET NR 20 Poz.  nr 1-3 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku 

do ran wymagających aktywnego oczyszczenia o czasie działania 72 godziny z 
odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości tj.: poz. 1- 40 szt.; poz. 2- 67 szt., poz. 3- 
84 szt.?” 

Odpowied ź 84: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego w powy ż-
szym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu cenowym 
i ustalonych niniejszym pismem, z przeliczeniem ilo ści jedn. miary. W przypadku zaoferowania 
asortymentu dopuszczonego niniejszym wyja śnieniem – modyfikacj ą należy w formularzu 
cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nan ieść stosownie skorygowane zapisy –
tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaofer ował. 
 
Pytanie 85: „PAKIET NR 20 Poz.  nr 1-  czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku 

w rozmiarze 7,5 x 7,5 cm?” 
Odpowied ź 85: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego w powy ż-
szym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu cenowym 
i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaofero wania asortymentu dopuszczonego niniej-
szym wyja śnieniem – modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
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zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy –tak, by z oferty jas no wynikało co wyko-
nawca zaoferował. 
 
Pytanie 86: „PAKIET NR 22 Poz.  nr 3-5 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepców 

tkaninowych pakowanych w opakowania: poz. 3- a’ 24 szt.; poz. 4- a’ 12 szt.; poz. 5- a’ 6 
szt.?” 

Odpowied ź 86: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia 
w tym zakresie – wymaga, aby przylepce w poz. 3-9 b yły pakowane a 1 szt. 
 
Pytanie 87: „PAKIET NR 23 Poz . nr 6 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania tupferów 

w rozmiarze 13 x 13 cm lub 20 x 20 cm?” 
Odpowied ź 87: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego w powy ż-
szym pytaniu w rozmiarze 13 cm x 13 cm przy zachowa niu pozostałych wymaga ń zawartych 
w formularzu cenowym i ustalonych niniejszym pismem . W przypadku zaoferowania asortymentu 
dopuszczonego niniejszym wyja śnieniem – modyfikacj ą należy w formularzu cenowym 
w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy – tak, by 
z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował. 
 
Pytanie 88: „PAKIET NR 37 Poz.  nr 1-2 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w tych 

pozycjach jednego zestawu do hemodializy zawierającego zarówno podłączenie, jak 
i odłączenie, o następującym składzie: 
Podł ączenie 
1 x para rękawiczek diagnostycznych rozmiar M (pakowane, wywinięty mankiet) 
1 x serweta włókninowa nieprzylepna 38 cm x 45 cm 
4 x kompresy z gazy bawełnianej 7,5 cm x 7,5 cm 
2 x opatrunek transparentny z folii poliuretanowej Hydrofilm 6 cm x 7cm (zapakowany) 
4 x (2 x 2szt.) przylepiec włókninowy podtrzymujący 1,25 cm x 15 cm 
Rozłączenie 
1 x para rękawiczek diagnostycznych rozmiar M (pakowane, wywinięty mankiet) 
1 x pojedyncza rękawiczka diagnostyczna dla pacjenta rozmiar L 
4 x kompresy z gazy bawełnianej 7,5 cm x 7,5 cm 
2 x samoprzylepny opatrunek chłonny Cosmopor E 5 cm x 7,2 cm, (zapakowany) 
Opakowanie 
Opakowanie miękkie (papier-folia) typu blister „2 w 1” (Podłączenie + Odłączenie), dzięki 
czemu sterylność 
procedury zostaje zachowana na obydwu jej etapach. Komponenty potrzebne przy 
„Odłączeniu” są dodatkowo zapakowane. Wszystkie komponenty zestawu są 
jednorazowego użytku. 

Odpowied ź 88: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia 
w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortym entu wskazanego w pytaniu. 
 
Pytanie 89: „Dotyczy Pakietu nr 19, poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści samoprzylepny, miękki opatrunek piankowy wykonany 
w technologii TLC (lipido-koloidowej) składający się z miękiej przylegającej warstwy TLC 
połączonej z chłonną wkładką z pianki poliuretanowej, przepuszczalnej dla gazów, 
wodoodpornej zewnętrznej cienkiej warstwy z silikonowym przylepcem na brzegach. 
Rozmiar 10cm x 10cm?” 

Odpowied ź 89: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu opisanego w p ytaniu.  
 
Pytanie 90: „Dotyczy Pakietu nr 19, poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści samoprzylepny, miękki opatrunek piankowy wykonany 
w technologii TLC (lipido-koloidowej) składający się z miękiej przylegającej warstwy TLC 
połączonej z chłonną wkładką z pianki poliuretanowej, przepuszczalnej dla gazów, 
wodoodpornej zewnętrznej cienkiej warstwy z silikonowym przylepcem na brzegach. 
Rozmiar 13cm x 13cm?” 

Odpowied ź 90: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu opisanego w p ytaniu.  
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Pytanie 91: „Dotyczy Pakietu nr 19, poz. 3 
   Czy Zamawiający dopuści samoprzylepny, miękki opatrunek piankowy wykonany w 

technologii TLC (lipido-koloidowej) składający się z miękiej przylegającej warstwy TLC 
połączonej z chłonną wkładką z pianki poliuretanowej, przepuszczalnej dla gazów, 
wodoodpornej zewnętrznej cienkiej warstwy z silikonowym przylepcem na brzegach. 
Rozmiar 15cm x 20cm?” 

Odpowied ź 91: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego w powy ż-
szym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu cenowym 
i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaofero wania asortymentu dopuszczonego niniej-
szym wyja śnieniem – modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy –tak, by z oferty jas no wynikało co wyko-
nawca zaoferował. 
 
Pytanie 92: „Dotyczy Pakietu nr 19, poz. 4 

Czy Zamawiający dopuści samoprzylepny, miękki opatrunek piankowy wykonany 
w technologii TLC (lipido-koloidowej) składający się z miękiej przylegającej warstwy TLC 
połączonej z chłonną wkładką z pianki poliuretanowej, przepuszczalnej dla gazów, 
wodoodpornej zewnętrznej cienkiej warstwy z silikonowym przylepcem na brzegach. 
Anatomiczny kształt, przeznaczony do aplikacji w okolicach kości krzyżowej. Rozmiar 20cm 
x 20cm?” 

Odpowied ź 92: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu opisanego w p ytaniu.  
 
Pytanie 93: „Pakiet 1, poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny 
wykonany z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2?” 

Odpowied ź 93: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia 
w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortym entu wskazanego w pytaniu. 
 
Pytanie 94: „Pakiet 1, poz. 1-2 

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny 
zapinany przy szyi na rzep?” 

Odpowied ź 94:Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia 
w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortym entu wskazanego w pytaniu. 
 
Pytanie 95: „Pakiet 1, poz. 1-2 

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny 
pakowany z dwoma ręcznikami włókninowymi?” 

Odpowied ź 95: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia 
w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortym entu wskazanego w pytaniu. 
 
Pytanie 96: „Pakiet 1, poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny 
wykonany z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2 ze wzmocnieniem o gramaturze 38g/m2 
(łączna gramatura w miejscu wzmocnienia 73g/m2)?” 

Odpowied ź 96: : Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia 
w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortym entu wskazanego w pytaniu. 
 
Pytanie 97: „Pakiet 1, poz. 1 
 Czy Zamawiający dopuści jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny 

wykonany z włókniny SSMMS o gramaturze 45g/m2?” 
Odpowied ź 97: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie fartucha wykonanego z włó kniny SMMS 
o gramaturze 45g/m2 - przy zachowaniu pozostałych w ymagań zawartych w formularzu cenowym 
i ustalonych niniejszym pismem.  
 
Pytanie 98: „Pakiet 1, poz. 2 
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Czy Zamawiający dopuści jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny 
wykonany z włókniny SSMMS o gramaturze 45g/m2 ze wzmocnieniem o gramaturze 
28g/m2 (łączna gramatura w miejscu wzmocnienia 73g/m2)?”  

Odpowied ź 98: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia 
w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortym entu wskazanego w pytaniu. 
 
Pytanie 99:  „Pakiet 2, poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny 
wykonany z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2?” 

Odpowied ź 99: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego w powy ż-
szym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu cenowym 
i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaofero wania asortymentu dopuszczonego niniej-
szym wyja śnieniem – modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy –tak, by z oferty jas no wynikało co wyko-
nawca zaoferował.  
 
Pytanie 100: „Pakiet 2, poz. 1-2 

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny 
pakowany z dwoma ręcznikami włókninowymi?” 

Odpowied ź 100: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego w powy ż-
szym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu cenowym 
i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaofero wania asortymentu dopuszczonego niniej-
szym wyja śnieniem – modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy –tak, by z oferty jas no wynikało co wyko-
nawca zaoferował.  
 
Pytanie 101: „Pakiet 2, poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny 
wykonany z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2 ze wzmocnieniem o gramaturze 38g/m2 
(łączna gramatura w miejscu wzmocnienia 73g/m2)?” 

Odpowied ź 101: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego w powy ż-
szym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu cenowym 
i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaofero wania asortymentu dopuszczonego niniej-
szym wyja śnieniem – modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy –tak, by z oferty jas no wynikało co wyko-
nawca zaoferował. 
 
Pytanie 102: „Pakiet 3, poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści komplety chirurgiczne wykonane z włókniny SMS o gramaturze 
35g/m2, spełniające pozostałe wymagania siwz?” 

Odpowied ź 102: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego w powy ż-
szym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu cenowym 
i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaofero wania asortymentu dopuszczonego niniej-
szym wyja śnieniem – modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy –tak, by z oferty jas no wynikało co wyko-
nawca zaoferował. 
 
Pytanie 103: „Pakiet 5, poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym odpowiadającym rozmiarowi 
L?” 

Odpowied ź 103: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza opisanymi w formularzu 
cenowym oraz specyfikacji istotnych warunków zamówi enia-dopuszcza zaoferowanie fartuchów 
w rozmiarze opisanym w pytaniu. 
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Pytanie 104: „Pakiet 6, poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści sterylny pełnobarierowy fartuch chirurgiczny przeznaczony do 
pracy w pozycji siedzącej z dużą ilością płynów, wykonany z włókniny SMS o gramaturze 
min. 35g/m2, wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu fartucha na całej długości i 
na rękawach, wykonane z min. 2 warstwowego laminatu o gramaturze min. 50g/m2 o 
wymiarach minimalnych: dł. 145cm, szer. 90cm. Rękaw zakończony poliestrowym 
mankietem o długości 7,5cm. Tylne części fartucha zachodzące na siebie. Poszerzona 
konstrukcja fartucha: dł. min. 154cm, obwód min. 210cm. Bezpośrednio na fartuchu 
umieszczona informacja w postaci nadruku informująca o rozmiarze oraz wersji fartucha. 
Dodatkowo fartuch wyposażony w kolorystyczny system identyfikacji rozmiaru w postaci 
kolorowych lamówek.” 

Odpowied ź 104: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia 
w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortym entu wskazanego w pytaniu. 
 
Pytanie 105: „Pakiet 7, poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści maski chirurgiczne 3 warstwowe, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?” 
Odpowied ź 105: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia 
w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortym entu wskazanego w pytaniu. 
 
Pytanie 106:  „Pakiet 7, poz. 2 
 Czy Zamawiający, w przypadku udzielenia negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, 

zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 2 do osobnego zadania?” 
Odpowied ź 106: Zamawiaj ący nie przewiduje wydzielania poszczególnych pozycj i z pakietów 
w trakcie prowadzonej procedury przetargowej   
 
Pytanie 107:  „Pakiet 7, poz. 4 
 Czy Zamawiający dopuści maski chirurgiczne 4 warstwowe z osłoną na oczy, spełniające 

pozostałe wymagania SIWZ?” 
Odpowied ź 107: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego w powy ż-
szym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu cenowym 
i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaofero wania asortymentu dopuszczonego niniej-
szym wyja śnieniem – modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy –tak, by z oferty jas no wynikało co wyko-
nawca zaoferował. 
  
Pytanie 108: „Pakiet 7, poz. 6 

Czy Zamawiający dopuści czepek o długości troków około 18,5cm, spełniający pozostałe 
wymagania SIWZ?” 

Odpowied ź 108: Zgodnie z odpowiedzi ą na pytanie nr 23 Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie 
asortymentu opisanego w powy ższym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych 
w formularzu cenowym i ustalonych niniejszym pismem .  
 
Pytanie 109: „Pakiet 7, poz. 7 

Czy Zamawiający dopuści czepek o właściwościach: 
• Czepek z wstawką antypotną w części czołowej 
• Czepek dla osób z dłuższymi włosami, otok:  włóknina typu Spunlace 45g/m2,denko: 

polipropylen 25g/m2, wkładka chłonąca pot 5-warstwowa wykonana z włókniny typu 
Spunlace 38g/m2, oddychający 

• Dzięki specjalnej konstrukcji świetnie podtrzymuje włosy oraz 
dopasowuje się do kształtu głowy 

• Stanowi doskonałe zabezpieczenie dla osób z dłuższymi 
włosami 

• Wykonany z włókniny Spunlace oraz włókniny 
polipropylenowej 

• Doskonała oddychalność i komfort użytkowania 
• Opakowanie: wygodny w użytkowaniu kartonik umożliwiający pojedyncze wyjmowanie 

pojedynczych sztuk 
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• Jednorazowego użytku 
• Niejałowy” 

Odpowied ź 109: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia 
w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortym entu wskazanego w pytaniu. 
  
Pytanie 110: „Pakiet 10, poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści podkład celulozowy podfoliowany?” 
Odpowied ź 110: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia 
w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortym entu wskazanego w pytaniu. 
 
Pytanie 111: „Pakiet 12, poz. 1 
   Czy Zamawiający zgodzi się na odstąpienie od wymogu aby serweta spełniała wymogi 

normy EN13795 1-3, norma ta dotyczy asortymentu stosowanego bezpośrednio na bloku 
operacyjnym i stanowiącym sterylne obłożenie pola operacyjnego w trakcie procedur 
zabiegowych/operacyjnych.” 

Odpowied ź 111: Zamawiaj ący odst ępuje od wymogu aby serweta spełniała wymogi normy 
EN13795 1-3. W przypadku zaoferowania asortymentu d opuszczonego niniejszym wyja śnieniem 
– modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanie ść 
stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty jas no wynikało co wykonawca zaoferował. 
 
Pytanie 112: „Pakiet 13, poz. 1 

Czy Zamawiający oczekuje koszul  z włókniny SMS?” 
Odpowied ź 112: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza opisanymi w formularzu 
cenowym oraz specyfikacji istotnych warunków zamówi enia 
 
Pytanie 113: „Pakiet 14, poz. 1-2 
 Czy Zamawiający dopuści osłonę na aparaturę z przezroczystej folii polietylenowej, 

o gramaturze 35 g/m²?” 
Odpowied ź 113: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego w powy ż-
szym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu cenowym 
i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaofero wania asortymentu dopuszczonego niniej-
szym wyja śnieniem – modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty ja sno wynikało co wyko-
nawca zaoferował. 
 
Pytanie 114: „Pakiet 14, poz. 3 

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na przewody z przezroczystej folii polietylenowej, 
o gramaturze 50 g/m²?” 

Odpowied ź 114: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego w powy ż-
szym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu cenowym 
i ustalonych niniejszym pismem.  
 
Pytanie 115: „Pakiet 17, poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 10cmx15cm?” 
Odpowied ź 115: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego w powy ż-
szym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu cenowym 
i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaofero wania asortymentu dopuszczonego niniej-
szym wyja śnieniem – modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty ja sno wynikało co wyko-
nawca zaoferował. 
 
Pytanie 116:  „Pakiet 17, poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści opatrunek z folii poliuretanowej z wkładem chłonnym 
w rozmiarze 10cm x 20cm lub 10cm x 25cm?” 
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Odpowied ź 116: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia 
w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortym entu wskazanego w pytaniu. 
 
Pytanie 117: „Pakiet 17, poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści opatrunek z folii poliuretanowej z wkładem chłonnym 
w rozmiarze 9cmx10cm lub 9cmx15cm?” 

Odpowied ź 117: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia 
w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortym entu wskazanego w pytaniu. 
 
Pytanie 118: „Pakiet 22, poz. 3-9 

Czy Zamawiający zgodzi się na odstąpienie od wymogu aby przylepce były pakowane 
a’1szt i dopuści przylepce pakowane zbiorczo dla poz. 3 i 6 po 24szt, dla poz. 4, 7, 9 po 
12szt, dla poz. 5, 8 po 6szt z podaniem ceny za sztukę w celu łatwiejszego porównania 
ofert?” 

Odpowied ź 118: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia 
w tym zakresie. 
 

Pytanie 119: „Pakiet 22, poz. 1 
Czy Zamawiający zgodzi się na podanie ceny za opakowanie a’5szt z przeliczeniem 
podanych ilości?” 

Odpowied ź 119: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego w powy ż-
szym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu cenowym 
i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaofero wania asortymentu dopuszczonego niniej-
szym wyja śnieniem – modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Jednostka miary”  
nanieść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty ja sno wynikało co wykonawca zaofero-
wał, a w kolumnie „Ilo ść jedn. miary” dokona ć korekty z 12 000 na 2 400. 
 

Pytanie 120: „Pakiet 22, poz. 2 
Czy Zamawiający zgodzi się na podanie ceny za opakowanie a’3szt z przeliczeniem 
podanych ilości?” 

Odpowied ź 120: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego w powy ż-
szym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu cenowym 
i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaofero wania asortymentu dopuszczonego niniej-
szym wyja śnieniem – modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Jednostka miary”  
nanieść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty ja sno wynikało co wykonawca zaofero-
wał, a w kolumnie „Ilo ść jedn. miary” dokona ć korekty z 15 000 na 5 000. 
 
Pytanie 121: „Pakiet 22, poz. 14-18 

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji 14-18 do osobnego zadania? 
Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania co umożliwi Państwu lepszy 
wybór oferty najkorzystniejszej.” 

Odpowied ź 121: Zamawiaj ący nie przewiduje wydzielania poszczególnych pozycj i z pakietów 
w trakcie prowadzonej procedury przetargowej 
 
Pytanie 122: „Pakiet 26, poz. 1, 4 

Czy nie zaszła omyłka pisarska w opisie przedmiotu zamówienia. Obie pozycje w pakiecie 
wskazują na ten sam produkt.” 

Odpowied ź 122: Zamawiaj ący modyfikuje formularz cenowy pakietu nr 26 poprze z wykre ślenie 
pozycji nr 4 tego pakietu. Niniejsz ą zmianę należy nanie ść w formularzu cenowym pod rygorem 
odrzucenia oferty.  
 
Pytanie 123: „Pakiet 28, poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści watę celulozową pakowaną w papier?” 
Odpowied ź 123: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego w powy ż-
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szym pytaniu – wata celulozowa pakowana w papier – przy zachowaniu pozostałych wymaga ń 
zawartych w formularzu cenowym i ustalonych niniejs zym pismem, w szczególno ści wymaga, 
aby wata celulozowa była opakowana w karton transpo rtowy. W przypadku zaoferowania 
asortymentu dopuszczonego niniejszym wyja śnieniem – modyfikacj ą należy w formularzu 
cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nan ieść stosownie skorygowane zapisy –
tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaofer ował. 
 
Pytanie 124: „Pakiet 30, poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści watę celulozową bieloną?” 
Odpowied ź 124: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia 
w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania w pakie cie nr 30 asortymentu opisanego w pytaniu; 
wata celulozowa bielona jest przedmiotem pakietu nr  28. 
 
Pytanie 125: „Pakiet 30, poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści watę celulozową pakowaną w papier?” 
Odpowied ź 125: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego w powy ż-
szym pytaniu – wata celulozowa pakowana w papier – przy zachowaniu pozostałych wymaga ń 
zawartych w formularzu cenowym i ustalonych niniejs zym pismem, w szczególno ści wymaga,  
aby wata celulozowa była opakowana w karton transpo rtowy. W przypadku zaoferowania 
asortymentu dopuszczonego niniejszym wyja śnieniem – modyfikacj ą należy w formularzu 
cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nan ieść stosownie skorygowane zapisy –
tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaofer ował. 
 
Pytanie 126: „Pakiet 37, poz. 2 

Czy zamawiający dopuści w zestawie opatrunek z wkładem chłonnym, włókninowy, 
samoprzylepny 5cm x 7,2cm?” 

Odpowied ź 126: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia 
w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortym entu wskazanego w pytaniu. 
 
Pytanie 127: „Pakiet nr 2 Poz.1Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha , którego szwy są 

klejone. Posiadający w zestawie ręczniki rozmiar ok : 35 cm x  26cm.Rozmiary : S/L, XLL. 
Reszta parametrów zgodna z SIWZ.” 

Odpowied ź 127: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego w powy ż-
szym pytaniu w zakresie szwów i rozmiarów r ęczników, przy zachowaniu pozostałych wymaga ń 
zawartych w formularzu cenowym w tymi ustalonych ni niejszym pismem, w szczególno ści 
Zamawiaj ący wymaga zaoferowania fartuchów w 4 ró żnych rozmiarach. W przypadku 
zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym w yjaśnieniem – modyfikacj ą należy w for-
mularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówie nia” nanie ść stosownie skorygowane 
zapisy – tak, by z oferty jasno wynikało co wykonaw ca zaoferował.   
 
Pytanie 128: „Pakiet nr 2 Poz.2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rozmiarów : S/L, XLL. Reszta 

parametrów zgodna z SIWZ.” 
Odpowied ź 128: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego w powy ż-
szym pytaniu, przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu cenowym, w 
szczególno ści Zamawiaj ący wymaga zaoferowania fartuchów w 4 ró żnych rozmiarach. 
W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyja śnieniem – modyfikacj ą 
należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanie ść stosownie 
skorygowane zapisy – tak, by z oferty jasno wynikał o co wykonawca zaoferował.   
 
Pytanie 129: „Pakiet nr 7 Poz. 5 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka o gramaturze 12 g. 

Reszta parametrów zgodna z SIWZ.” 
Odpowied ź 129: : Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego w powy ż-
szym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu cenowym 
i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaofero wania asortymentu dopuszczonego niniej-
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szym wyja śnieniem – modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty ja sno wynikało co wyko-
nawca zaoferował. 
Pytanie 130: „Pakiet nr 7 Poz.6-7 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej jakości czepka 

chirurgicznego o kroju furażerki wiązanego z tyłu na troki. Czepek jest wykonany w części 
górnej z oddychającej włókniny SMMS o gramaturze 10g/m2, a w części bocznej ze 
wzmocnionego chłonnego materiału scrim o gramaturze 47g/m2 pochłaniającego pot – 
dzięki czemu nie wymaga dodatkowej wstawki, ani wywijania.” 

Odpowied ź 130: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego w powy ż-
szym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu cenowym 
i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaofero wania asortymentu dopuszczonego niniej-
szym wyja śnieniem – modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty ja sno wynikało co wyko-
nawca zaoferował. 
 
Pytanie 131: „Pakiet nr  3: Prosimy o dopuszczenie ubrania chirurgicznego jednorazowego, 

niebieskiego z włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m2, nie prześwitującego. 
Barierowość na penetrację płynów min. 49 mmH2O, odporność na wypychanie >140 
kPa. Komplet składający się z bluzy i spodni, posiadających wszywkę z rozmiarem. 
Bluza z krótkim rękawem  wyposażona w 3 kieszenie z wycięciem V obszytym 
kontrastową, miękką lamówką. Spodnie wiązane na troki w pasie z kieszenią z tyłu. 
Oznakowane jako wyrób medyczny kl. I, zgodne z EN 13795. Dostępne w 6 rozmiarach 
XS-XXL, spodnie i bluzy pakowane osobno.” 

Odpowied ź 131: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego w powy ż-
szym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu cenowym 
i ustalonych niniejszym pismem, w szczególno ści w zakresie kolorów kompletów. W przypadku 
zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym w yjaśnieniem – modyfikacj ą należy w for-
mularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówie nia” nanie ść stosownie skorygowane 
zapisy – tak, by z oferty jasno wynikało co wykonaw ca zaoferował.  
 
Pytanie 132: „Pakiet  nr 15 

Prosimy o dopuszczenie podkładu przeciwodleżynowego, 5-cio warstwowego, 
zintegrowanego wielopunktowo na całej powierzchni chłonnej, bez przeszyć, samo 
wygładzającego się, zapobiegającego przesuwaniu się warstwy zewnętrznej względem 
rdzenia; wykonanego z włókniny polipropylenowej, wysokochłonnej polimerowej warstwy 
środkowej i spodniej pełnobarierowej teksturowanej folii polietylenowej zabezpieczającej 
przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni o wymiarach min. 100 
x 225cm ±5cm, rdzeń chłonny o długości co najmniej 51x205+/-3 cm zakończony 
dodatkowymi marginesami z nieprzeziernego laminatu.” 

Odpowied ź 132: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego w powy ż-
szym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu cenowym 
i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaofero wania asortymentu dopuszczonego niniej-
szym wyja śnieniem – modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy –tak, by z oferty jas no wynikało co wyko-
nawca zaoferował. 
 
Pytanie 133: „Pakiet nr 17 Poz.1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 

15cm x 15 cm. Reszta parametrów zgodna z SIWZ.” 
Odpowied ź 133: : Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego w powy ż-
szym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu cenowym 
i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaofero wania asortymentu dopuszczonego niniej-
szym wyja śnieniem – modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty ja sno wynikało co wyko-
nawca zaoferował. 
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Pytanie 134: „Pakiet nr 17 Poz.2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 

10cm x 10 cm .Reszta parametrów zgodna z SIWZ.” 
Odpowied ź 134: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego w powy ż-
szym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu cenowym 
i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaofero wania asortymentu dopuszczonego niniej-
szym wyja śnieniem – modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty ja sno wynikało co wyko-
nawca zaoferował. 
 
Pytanie 135: „Pakiet nr 22 Poz.1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przylepca pakowanego 

w kopercie 10 pasków o wymiarach : 3x75 mm.” 
Odpowied ź 135: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego w powy ż-
szym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu cenowym 
i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaofero wania asortymentu dopuszczonego niniej-
szym wyja śnieniem – modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Rozmiar” nanie ść 
stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty jas no wynikało co wykonawca zaoferował, 
a w kolumnie „ilo śc jedn.miary” dokona ć korekty z 12 000 szt, na 6 000 szt. 
 
Pytanie 136: „Poz. 3-9 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przylepca na rolce, umieszczonych w 

opakowaniu zbiorczym.” 
Odpowied ź 136: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia 
w tym zakresie – wymaga, aby przylepce w poz. 3-9 b yły pakowane a’1 szt. 
 
Pytanie 137: „Pakiet 14, poz. 1: czy Zamawiający dopuści osłonę wykonaną z folii o gramaturze 

39g/m2?” 
Odpowied ź 137: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego w powy ż-
szym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu cenowym 
i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaofero wania asortymentu dopuszczonego niniej-
szym wyja śnieniem – modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy –tak, by z oferty jas no wynikało co wyko-
nawca zaoferował. 
 
Pytanie 138: „Pakiet 14, poz. 2: czy Zamawiający dopuści osłonę wykonaną z folii o gramaturze 

39g/m2?” 
Odpowied ź 138: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego w powy ż-
szym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu cenowym 
i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaofero wania asortymentu dopuszczonego niniej-
szym wyja śnieniem – modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy –tak, by z oferty jas no wynikało co wyko-
nawca zaoferował. 
 
Pytanie 139: „Pakiet 14, poz. 3: czy Zamawiający dopuści osłonę wykonaną z folii o gramaturze 

39g/m2?” 
Odpowied ź 139: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego w powy ż-
szym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu cenowym 
i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaofero wania asortymentu dopuszczonego niniej-
szym wyja śnieniem – modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy –tak, by z oferty jas no wynikało co wyko-
nawca zaoferował. 
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Pytanie 140: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 22 pozycji 15, 16, 17 i 18, co 
umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu 
otrzymanie korzystnej oferty cenowej?” 

Odpowied ź 140: Zamawiaj ący nie przewiduje wydzielania poszczególnych pozycj i z pakietów 
w trakcie prowadzonej procedury przetargowej. 
 
Pytanie 141: „Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 28 watę celulozową w opakowaniu papierowym 

powleczonym polietylenem, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie 
Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie korzystnej oferty cenowej? ” 

Odpowied ź 141: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego w powy ż-
szym pytaniu – wata celulozowa pakowana w papier – przy zachowaniu pozostałych wymaga ń 
zawartych w formularzu cenowym i ustalonych niniejs zym pismem, w szczególno ści wymaga, 
aby wata celulozowa była opakowana w karton transpo rtowy. W przypadku zaoferowania 
asortymentu dopuszczonego niniejszym wyja śnieniem – modyfikacj ą należy w formularzu 
cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nan ieść stosownie skorygowane zapisy –
tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaofer ował. 

 
 
Pozostałe warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż termin 

składania ofert ustalony do dnia 27.04.2017 r.  do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym  
samym dniu o godzinie 10.30 . 

 
 
 
Egz.: 

1. adresat. 
2. aa.        


