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Zielona Góra, 13 grudnia 2018 r. 

Egzemplarz pojedynczy. 

Wykonawcy, 

którzy ubiegają się 

o udzielenie zamówienia publicznego 

w nw. postępowaniu 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa Pzp) 

zawiadamiam, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynął wniosek o wyjaśnienie Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ), na który Zamawiający udzielił następujących 

odpowiedzi: 

Treść wniosku złożonego przez Wykonawców i udzielone wyjaśnienia:  

 

1.  Zadanie 2, poz. 24-31, 69-70,125,127-128,131,144-145. Prosimy o wydzielenie poz. . 24-31,  

69-70,125,127-128,131,144-145 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym 

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

umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen 

oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli poz. 24-31, 69-70,125,127-128,131,144-145 zadania 2 do 

osobnego pakietu. 

 

2. Zadanie 2, poz. 70. Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  

handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę za najmniejsze opakowanie  handlowe 10 szt.  

z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

 

3. Zadanie 3, poz. 6-24. Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 6-24 z pakietu. Podział pakietu 

zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie 

wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez 

wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający 

otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli pozycji 6-24 zadania 3 do osobnego pakietu. 

 

4. Zadanie 3, poz. 9-16. Czy Zamawiający dopuści siatki opatrunkowe elastyczne wykonane 

70% - 80 % z przędzy poliamidowej teksturowanej (nazwa zamienna nylon, elastil, poliamid) oraz 20 

% - 30 % poliuretanowej przędzy elastomerowej (nazwa zamienna lycra, spandex, elastan, 

dorlastan)? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
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5. Zadanie 3, poz. 9-16. Czy w związku z komfortem użytkowania siatek oraz wysoką 

przepuszczalnością zamawiający wymaga poniższej wielkości oczek? 

Rozmiar 1 - 9mm x 10mm 

Rozmiar 2 – 13mm x 15mm 

Rozmiar 3 - 13mm x 15mm 

Rozmiar 4 - 13mm x 15mm 

Rozmiar 6 - 13mm x 15mm 

Rozmiar 8 - 13mm x 15mm 

Rozmiar 10 - 13mm x 15mm 

Rozmiar 14 - 13mm x 15mm 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

6. Zadanie 3, poz. 9-16. Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym 

poszczególnym częściom ciała, rozmiary przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie 

swobodnym? 

Rozmiar 1- palec – do 15 mm szer. w stanie spoczynku 

Rozmiar 2- dłoń, palec – 10-25 mm j.w. 

Rozmiar 3-dłoń, stopa – 15-35 mm j.w. 

Rozmiar 4- podudzie, kolano, ramię,stopa,łokieć – 25-45 mm j.w. 

Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w. 

Rozmiar 8 – udo,głowa, biodra – 50-95 mm, j.w. 

Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. J.w. 

Rozmiar 14 – klatka piersiowa , brzuch – 80-140 mm, j.w. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

7. Zadanie 3, poz. 9-16. Prosimy o sprecyzowanie przez Zamawiającego czy oczekuje wyceny 

za szt. = 25 mb w stanie rozciągniętym (10 mb w stanie spoczynku) czy za 1 mb w stanie spoczynku.   

Odpowiedź: 1 mb w stanie spoczynku. 

 

8. Zadanie 3, poz. 19. Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie ‘a 3 szt. w blistrze x 25 

szt. blistrów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?   

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści  

 

9. Zadanie 3, poz. 24. Czy zamawiający  dopuści plaster do mocowania kaniul włókninowy  

o wymiarach 6 cm x 8 cm, pakowany po 50 szt.? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuści plaster do mocowania kaniul włókninowy o wymiarach 6 cm x 8 

cm, pakowany po 50 szt. 

 

10. Dotyczy Pakietu 1 poz. 71,84,92. Czy w przypadku, jeżeli żądany przez Zamawiającego lek 

nie jest już produkowany lub jest tymczasowy brak produkcji a nie ma innego leku równoważnego, 

którym można by było go zastąpić należy wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz 

uwagę o jego braku czy nie wyceniać go wcale? 

Odpowiedź: Zamawiający prosi o wycenę. 

 

11. Czy w pakiecie 1 poz. 76 Zamawiający dopuszcza wycenę leku sprowadzanego na 

jednorazowe pozwolenie Ministra Zdrowia? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
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12. Czy w pakiecie 1 poz. 76 Zamawiający dopuszcza wycenę leku w opakowaniu zawierającym 

25 fiolek z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

13. Dotyczy pakietu 1 poz. 88. Prosimy o doprecyzowanie dawki leku. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

14. Czy w pakiecie 1 poz. 10 zamawiający dopuszcza wycenę leku w opakowaniu zawracającym 

30 tabl. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?   

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

15. Czy w pakiecie 1 poz. 55 Zamawiający dopuszcza wycenę leku w opakowaniu zawierającym 

12 tabl. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

16. Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz. 74 dopuszcza wycenę leku w opakowaniu typu fiolka x 

10? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

17. Czy Zamawiający w Pakiecie 1 poz. 51 dopuszcza wycenę leku w postaci fiolki? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

18. Czy Zamawiający wydzieli do  osobnego Zadania produkt z Zadania 2 poz. 123 i dopuści: 

Chusteczki suche wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, rozmiar 

chusteczki 30x34cm, pakowane po 100 szt w rolce? 

lub 

Chusteczki suche wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, rozmiar 

chusteczki 18x25cm, pakowane po 300 szt w rolce? 

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli. 

 

19. Czy Zamawiający wydzieli do  osobnego Zadania produkt z Zadania 3 poz. 29 i dopuści: 

Gazik do dezynfekcji skóry przed iniekcjami nasączony 70% alkoholem izopropylowym w rozmiarze 

po rozłożeniu 12x12,5, gazik złożony czterokrotnie, 9 warstw włókniny, gaziki wykonane z 

wysokogatunkowej włókniny, mieszanka celulozy, poliestru i wiskozy, gramatura 70 g/m2 saszetka 

w rozmiarze L x 100 szt.? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli. 

 

20. Czy Zamawiający wydzieli do  osobnego Zadania produkt z Zadania 4 poz. 4? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli. 

 

 

 

 

 

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ. 

 


