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                                                                                                  Głubczyce, 13-01-2010r.  

                     
 

                       Uczestnicy postępowania 
 
 

Dotyczy: przetarg nieograniczony „Dostawa środków opatrunkowych i pieluchomajtek dla SP 
ZOZ  w Głubczycach w Likwidacji – PN / 1 / I / 10”, odpowiedzi do SIWZ.   

 
Pytanie 1:                                                      
Zadanie nr 1–Materiały Opatrunkowe                                    
Pozycja 16                                        
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety z gazy 17N spełniającej pozostałe 
wymagania SIWZ?                   
Prosimy o odstąpienie od wymogu dotyczącego ilości sztuk w opakowaniu tj. A’500. 
Wykonawca zaoferowałby inną ilość opakowania zbiorczego, którą zaznaczyłby w tabeli 
‘przedmiot zamówienia’ przeliczając jednocześnie zamawianą ilość opakowań.                                   
Odpowiedź:                             
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie serwety z gazy 17N spełniającej pozostałe 
wymagania SIWZ.                                    
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie innej ilości sztuk serwet w opakowaniu pod 
warunkiem zachowania ich łącznej ilości wynikającej z przemnożenia żądanej ilości 
opakowań przez ich ilość w  opakowaniu. 

 

Pytanie 2:                                                         
Pakiet 1, pozycja 17-18                                       
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepca na tkaninie wiskozowej i na kleju 
akrylowym.                
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 3:                      
Pakiet 1, pozycja 17-18                                                
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepców na tkaninie wiskozowej pakowanych 
a’5 i a’15?                                         
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem zachowania wymaganej ilości sztuk    
przylepców. 

 

Pytanie 4:                                       
Pakiet 1, pozycja 21-22-23                                    
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku włókninowego jałowego pakowanego 
a’50 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości opakowań?                        
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem zachowania łącznej ilości opatrunków 
wynikającej z przemnożenia żądanej ilości opakowań przez ich ilość w  opakowaniu. 
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Pytanie 5:                                              
Pakiet 1, pozycja 27-28                         
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opasek podgipsowych w innych opakowaniach 
zbiorczych z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości opakowań?                    
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem zachowania łącznej ilości opasek  
wynikającej z przemnożenia żądanej ilości opakowań przez ich ilość w  opakowaniu. 

 
Pytanie 6:                                    
Pakiet 3 –Dostawa pieluchomajtek                        
Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek z laminatem oddychającym na całej jego powierzchni 
o dopasowanym anatomicznym kształcie z elastycznymi ściągaczami (przylepcorzepami) i 
zakładkami wewnętrznymi zabezpieczającymi przed wyciekaniem?            
Odpowiedź: Zamawiający wymaga pieluchomajtek z laminatem oddychającym na całej jego 
powierzchni o dopasowanym anatomicznym kształcie z elastycznymi ściągaczami 
(przylepcorzepami) i zakładkami wewnętrznymi zabezpieczającymi przed wyciekaniem. 

 
Pytanie 7: 
Pakiet 1, poz. 28 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opakowania a’20 szt. z odpowiednim 
przeliczeniem wymaganych ilości? 
Odpowiedź: Tak, patrz odpowiedź na pytanie nr 5. 
 
Pytanie 8: 
Pakiet 2, poz. 2 
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie przedmiotu zamówienia ww. pozycji. Czy nie zaszła 
omyłka pisarska w opisie przedmiotu? 
Odpowiedź:  Zamawiający informuje, że zaszła omyłka pisarska w opisie przedmiotu; prawidłowy 
zapis brzmi: ”Tampony z gazy 20 nitkowej, niejałowe 20 x 20cm”. 
 
 
Pytanie 9: 
Pakiet 3, poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opakowania a’14szt. z odpowiednim 
przeliczeniem wymaganych ilości? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem zachowania łącznej ilości 
pieluchomajtek wynikającej z przemnożenia żądanej ilości opakowań przez ich ilość w  
opakowaniu. 
 

 
 

 
Powyższe odpowiedzi należy traktować jako integralną część SIWZ na wyżej wymienione 
postępowanie. 

 

 

 

 
 
 
 
 

/Adam Jakubowski 
Likwidator SP ZOZ w Głubczycach w Likwidacji/ 

IIIIIIIIIIIIII. 
                                                                                                       Podpis Zamawiającego 

 

 


