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DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW 

POSTĘPOWANIA 

 
 

 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę środków opatrunkowych i pielucho majtek dla SP ZOZ 
w Głubczycach - PN / 2 / II / 11, wyjaśnienie treści SIWZ nr1. 
 
1. Dotyczy pakiet nr 1 poz. 9:  
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ligniny w płatach 40cm x 60cm z tolerancją rozmiaru +/- 
10%? 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
2. Dotyczy pakiet nr 1 poz. 13-15:   
Czy Zamawiający wymaga, zgodnie z wytycznymi Farmakopei Polska VI, aby szpula w opaskach gipsowych 
wykonana była z materiału nie ulegającego zniszczeniu lub deformacji  podczas odciskania opaski z nadmiaru 
wody i nakładania opatrunku, np. z tworzywa sztucznego?  
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga szpuli z tworzywa sztucznego. 
 
3. Dotyczy pakiet nr 1 poz. 16:   
Czy Zamawiający dopuści serwety operacyjne pakowane a’ 10szt. z przeliczeniem zamawianej ilości? Pozostałe 
parametry bez zmian? 
 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem zachowania łącznej ilości serwet operacyjnych 
wynikającej z przemnożenia żądanej ilości opakowań przez ich ilość w opakowaniu. 
 
4. Dotyczy pakiet nr 1 poz. 16:  
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety operacyjnej pakowanej w opakowanie zbiorcze a’500 
szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości i podaniem ceny za opakowanie a’500 szt.? 
 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem zachowania łącznej ilości serwet operacyjnych 
wynikającej z przemnożenia żądanej ilości opakowań przez ich ilość w opakowaniu. 
. 
 
5. Dotyczy pakiet nr 2 poz. 5: 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania plastra do mocowania kaniul o rozmiarze 6cm x 8cm? 
 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
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6. Dotyczy pakiet nr 2 poz. 8: 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania niejałowych tupferów o rozmiarze  
24cm x 24cm pakowanych 4 x 250 szt. Z przeliczeniem wymaganych ilości i podaniem ceny za opakowanie 
a’250szt.? 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
7. Dotyczy pakiet nr 2 poz. 8: 
Czy Zamawiający dopuści niejałowe tupfery wykonane z jednego kawałka gazy 17 nitkowej? 
 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
8. Dotyczy pakiet nr 3 poz. 1,2: 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pieluchomajtek wykonanych z miękkiej włókniny pozwalającej 

skórze oddychać na całej powierzchni i przepuszczającej powietrze i parę wodną, bez ściągaczy taliowych 

przednich i tylnych , posiadających podwójne przylepcorzepy? 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
9. Dotyczy pakiet nr 3 poz. 1: 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pieluchomajtek pakowanych a’14szt. Z odpowiednim 
przeliczeniem wymaganych ilości? 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
10. Dotyczy pakiet nr 3: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek dla dorosłych nie posiadających dwóch 
elastycznych ściągaczy taliowych, gdyż ściągacze nie mają wpływu na funkcjonalność pieluchomajtek? 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
11. Dotyczy pakiet nr 3: 
Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek pakowanych po 20 szt. Przeliczając 
odpowiednio ilość? 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
 

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

/Dyrektor SP ZOZ w Głubczycach 
Adam Jakubowski/ 
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