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ODPOWIEDZI  NA  ZAPYTANIA   

 

W odpowiedzi na zapytania Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Zamkowa 4, 49-100 

Niemodlin udziela następujących wyjaśnień: 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

ZADANIE NR 1 

1. Poz. nr 12 – Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zaoferowania gazy 

bawełnianej jałowej czy niejałowej? 

Odp: Gaza jałowa. 

2. Poz. nr 1-8,10,11 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wyrobu medycznego 

sklasyfikowanego w klasie I reg.1?  

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy.  

3. Poz. nr 13,14 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wyrobu medycznego 

sklasyfikowanego w klasie I reg.4?  

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy.  

 

 

ZADANIE NR 2 

1. Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wyrobu medycznego 

sklasyfikowanego w klasie IIb reg.4?  

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy.  

 

2. Poz. nr 2 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wyrobu medycznego 

sklasyfikowanego w klasie I reg.4?  

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy.  

 

ZADANIE NR 7 

1. Poz. nr 1-4 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wyrobu medycznego 

sklasyfikowanego w klasie I reg.4?  

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy.  

 

ZADANIE NR 8 

1. Poz. nr 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku w rozmiarze 6 x 7 

cm? 

Odp. Tak. 

2. Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wyrobu medycznego 

sklasyfikowanego w klasie IIa reg.4?  

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy.  
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Zadanie 1, poz. 2-3,4,9,12,14 

Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 2-3,4,9,12,14 z pakietu 1. 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. 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

Zadanie 1, poz. 4 

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą podtrzymującą wykonaną z przędzy  poliestrowej  100%, gdyż 

włókna wiskozowe stosowane jako zamiennik poliestru są niezbyt wytrzymałe, gniotą się oraz 

elektryzują, co wpływa niekorzystnie na komfort pacjenta? 

Odp. Nie. 

 

Zadanie 1, poz. 14 

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 50 szt. z 

przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

Odp.: Zamawiający nie narzuca ilości sztuk w opakowaniu. 

 

Zadanie 1, poz. 9 

Wnosimy do Zamawiającego o odstąpienie od zaoferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w 

parze wodnej lub radiacyjnie i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi metodami m.in. 

tlenkiem etylenu, które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków 

inwazyjnych oraz chirurgicznych. Dopuszczenie innych metod sterylizacji zapewni zachowanie 

uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców zgodnie z z zapisami ustawy PZP 

dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia. 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Zadanie 3, poz. 1 

Czy zamawiający dopuści kompresy włókninowe o gramaturze min. 30 g/m2? 

Odp. Nie. 

 

 

 

Dyrektor SZOZ w Niemodlinie 

Jan Krawczyk 

 


