
 
 
 

 
 

Głubczyce dnia 23.II.2011r. 
 
 
 
 

 
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 nr 2. 
 
 
 
 
1. Dotyczy pakiet nr 1 poz. 13-15:  
Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 5-6 minut, spełniające pozostałe wymagania SIWZ? 
 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
2. Dotyczy pakiet nr 1 poz. 17-18:   
Czy Zamawiający dopuści przylepce białe na tkaninie bawełnianej?  
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
3. Dotyczy pakiet nr 1 poz. 17:   
Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany w opakowaniu a’24 z przeliczeniem podanych ilości bądź z 
podaniem ceny za 1 szt.? 
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opakowanie a’24 z podaniem ceny za 1 szt. 
 
4. Dotyczy pakiet nr 1 poz. 18:  
Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany w opakowaniu a’6 szt. Z przeliczeniem podanych ilości bądź z 
podaniem ceny za 1 szt.? 
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opakowanie a’6 z podaniem ceny za 1 szt. 
. 
 
5. Dotyczy pakiet nr 2 poz. 19: 
Czy Zamawiający dopuści przylepiec foliowy w rolce bez bocznych osłonek, spełniający pozostałe wymagania 
SIWZ? 
  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
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6. Dotyczy pakiet nr 2 poz. 2, 7, 8: 
Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie tupferów do osobnego zadania, umożliwi nam to złożenie 
konkurencyjnej oferty, a Państwu na lepszy wybór spośród większej liczby oferentów? 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
7. Dotyczy pakiet nr 2 poz. 5: 
Czy Zamawiający dopuści plaster o wymiarze 5x7,2 cm? 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
8. Dotyczy pakiet nr 2 poz. 5: 
Czy Zamawiający dopuści plaster o wymiarze 6x10cm? 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
9. Dotyczy pakiet nr 2 poz. 6: 
Czy Zamawiający dopuści gazę spełniajacą wymagania SIWZ jednakże sterylizowaną tlenkiem etylenu? 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
10. Dotyczy pakiet nr 2 poz. 7: 
Czy Zamawiający dopuści tupfery w rozmiarze 15cm x 15cm spełniające pozostałe wymagania SIWZ? 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

 
 

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

/Dyrektor SP ZOZ w Głubczycach 
Adam Jakubowski/ 

                                                                                           ……...................................... 
                                                                                            Kierownik Zamawiającego 


