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Dotyczy : dostawy art. Medycznych i opatrunkowych
Zńak sprawy: PZOL.LPP.262.51.2019
Zgodnie z brzmieniem art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
składam prośbę o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Pakiet 2, poz.1-11

Czy zamawiający wydzieli poz.1-11 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym fimom
specjalizujący się w danym asoftymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym
umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiemych korzyści finansowych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 1-11 do osobnego pakietu
i wymaga zgodnie z SIWZ.
Pakiet 2, poz. 18

Czy zamawiający dopuści siatkę opatrunkową w stanie spoczynku 10 mb?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
Pakiet 2, poz. 40
Czy zamawiający dopuści strzykawkę z rozszerzoną skalą 50 (60) ml?
Odpowiedź: Zam[wiający dopuszcza, nie wymaga.

Pakiet 2, poz. 26-27,40-56,62,74
• Czy zamawiający wydzieli poz. 26-27,40u56,62,74 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli

innym fimom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym
samym

umożliwi

Zamawiającemu

na

osiągnięcie

oszczędności

i

wymiemych

korzyści

finansowych?
Odpowiedź: Zamawiający rtie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 26-27 ,40-56,62 ,74 do osobnego
pakietu i wymaga zgodnie z SIWZ.
Pakiet 2, poz. 54
Czy zamawiający dopuści dren o długości 200 cm?

Odpowiedź: Zamawiaj ący dopuszcza, nie wymaga.

Pakiet 2, poz. 73

Czy wymaga się aby podkład medyczny posiadał perforację -

minimum 135 odcinków w

p;dk:1adzie -o sze;okości 50 cm i 210 odcinków w podkładzie o szerokości 60 cm.?

Odpowiedź.. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga podkład medyczny o parametrach 210 odcinków
w podkładzie o szerokości 60 cm..

Pakiet 2, poz. 73

• Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 mt, perforacja co 38 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pakiet 2, poz. 73

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 mt, perforacja co 38 cm?

• Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
Pakiet 2, poz. 73
Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 45,9 mt, perforacja co 34 cm?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. .
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