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Kamienna Góra, 01.02.2019 r. 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 

 

Nazwa postępowania:  Dostawa materiałów opatrunkowych Powiatowego Centrum 
Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o. 

 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:      PN 1/2019 
 
 

I.  Działając na podstawie art.38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych 
(t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.1986 z późn.zm.) Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania  o następującej 
treści: 
 
 
Pytanie nr 41: 
Część nr 1, poz. 1-2 
Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe 10mb w stanie swobodnym z odpowiednim 
przeliczeniem zamawianych ilości? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 41: 
Zamawiający dopuszcza w ww. pozycjach wycenę za opakowanie handlowe 10mb w stanie rozciągniętym 
z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości. 
 
 
Pytanie nr 42: 
Część nr 2, poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną o minimalnej różnicy w powierzchni klejącej 40 x 36cm, 
pozostałe parametry zgodne z SIWZ? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 42: 
Zamawiający dopuszcza w ww. pozycji folię operacyjną o parametrach określonych w pytaniu. 
 
 
Pytanie nr 43: 
Część nr 2, poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną o minimalnej różnicy w powierzchni klejącej 22 x 30cm, 
pozostałe parametry zgodne z SIWZ? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 43: 
Zamawiający dopuszcza w ww. pozycji folię operacyjną o parametrach określonych w pytaniu. 
 
 
Pytanie nr 44: 
Część nr 2, poz. 3 
Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną o minimalnej różnicy w powierzchni klejącej56 x 78cm, 
pozostałe parametry zgodne z SIWZ? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 44: 
Zamawiający dopuszcza w ww. pozycji folię operacyjną o parametrach określonych w pytaniu. 
 
 
Pytanie nr 45: 
Część nr 3, poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe 100mb z odpowiednim przeliczeniem 
zamawianych ilości? 
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Odpowiedź na pytanie nr 45: 
Zamawiający dopuszcza w ww. pozycji wycenę za opakowanie handlowe 100mb z odpowiednim 
przeliczeniem zamawianych ilości. 
 
 
Pytanie nr 46: 
Część nr 6, poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’5kg z odpowiednim przeliczeniem 
zamawianych ilości? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 46: 
Zamawiający dopuszcza w ww. pozycji wycenę za opakowanie handlowe a’5kg z odpowiednim 
przeliczeniem zamawianych ilości. 
 
 
Pytanie nr 47: 
Część nr 7, poz. 1-2 
Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’10szt z odpowiednim przeliczeniem 
zamawianych ilości? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 47: 
Zamawiający dopuszcza w ww. pozycjach wycenę za opakowanie handlowe a’10 szt. z odpowiednim 
przeliczeniem zamawianych ilości. 
 
 
Pytanie nr 48: 
Część nr 10, poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’24szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych 
ilości? Prosimy o doprecyzowanie czy zamówienie zaokrąglić do pełnych opakowań czy przeliczyć do 
dwóch miejsc po przecinku.  
 
Odpowiedź na pytanie nr 48: 
Zamawiający dopuszcza w ww. pozycji wycenę za opakowanie a’24 szt. z przeliczeniem zamawianych 
ilości do pełnych opakowań w górę. 
 
 
Pytanie nr 49: 
Część nr 10, poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’12 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych 
ilości? Prosimy o doprecyzowanie czy zamówienie zaokrąglić do pełnych opakowań czy przeliczyć do 
dwóch miejsc po przecinku.  
 
Odpowiedź na pytanie nr 49: 
Zamawiający dopuszcza w ww. pozycji wycenę za opakowanie a’12 szt. z przeliczeniem zamawianych 
ilości do pełnych opakowań w górę. 
 
 
Pytanie nr 50: 
Część nr 10, poz. 3 
Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’6szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych 
ilości? Prosimy o doprecyzowanie czy zamówienie zaokrąglić do pełnych opakowań czy przeliczyć do 
dwóch miejsc po przecinku.  
 
Odpowiedź na pytanie nr 50: 
Zamawiający dopuszcza w ww. pozycji wycenę za opakowanie a’6 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości 
do pełnych opakowań w górę. 
 
 
Pytanie nr 51: 
Część nr 11, poz. 1-2 
Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’100szt z odpowiednim przeliczeniem 
zamawianych ilości? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 51: 
Zamawiający dopuszcza w ww. pozycjach wycenę za opakowanie handlowe a’100 szt. z odpowiednim 
przeliczeniem zamawianych ilości. 
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Pytanie nr 52: 
Część nr 11, poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści plaster na włókninie 5 x 7,2cm bądź 5,1cm x 7,6cm? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 52: 
Zamawiający dopuszcza w ww. pozycji plaster na włókninie 5 x 7,2cm, jak również dopuszcza plaster o 
wymiarach 5,1cm x 7,6cm. 
 
 
Pytanie nr 53: 
Część nr 12, poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści plaster typu steri-strip x 3 paskowe z odpowiednim przeliczeniem zamawianych 
ilości? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 53: 
Zamawiający dopuszcza w ww. pozycji plaster typu steri-strip x 3 paskowe z odpowiednim przeliczeniem 
zamawianych ilości. 
 
 
Pytanie nr 54: 
Część nr 13, poz. 1-2 
Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’20szt z odpowiednim przeliczeniem 
zamawianych ilości? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 54: 
Zamawiający dopuszcza w ww. pozycjach wycenę za opakowanie handlowe a’20 szt. z odpowiednim 
przeliczeniem zamawianych ilości. 
 
Pytanie nr 55: 
Część nr 13, poz. 1-2 
Czy Zamawiający dopuści serwetę z nitką radiacyjną i tasiemką? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 55: 
Zamawiający dopuszcza w ww. pozycjach serwetę z nitką radiacyjną i tasiemką. 
 
 
Pytanie nr 56: 
Pakiet nr 2, Poz. 2 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii operacyjnej o powierzchni całkowitej 15x36,5 cm, 
powierzchnia klejąca 15x28 cm. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 56: 
Zamawiający dopuszcza w ww. pozycji folię operacyjną o parametrach określonych w pytaniu. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 

 
Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie. 

 
 
 
 

            Prezes Zarządu 
 
         /-/ Barbara Kosak 


