
W związku z prośbą Oferentów o wyjaśnienia dotyczące postępowania na dostawy 

materiałów opatrunkowych i sprzętu jednorazowego dla SPZOZ w Żukowie  

uprzejmie informujemy:  

 

1. Pakiet – materiały opatrunkowe,   pozycja 5, 7, 9 

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowne a’2 szt z przeliczeniem zamawianych ilości  i podaniem 

ceny za opakowanie, pozostałe parametry bez zmian? 

Nie, Zamawiający wymaga w pozycjach 5,7,9 kompresów pakowanych osobno. 

 

2. Pakiet – materiały opatrunkowe,   pozycja 12 

Czy Zamawiający dopuści setony 2 cm x 1 m z przeliczeniem zamawianych ilości, pozostałe 

parametry bez zmian? 

Tak, Zamawiający dopuści setony 2 cm o długości 1m z przeliczeniem ilości. 

 

3. Pakiet – materiały opatrunkowe,   pozycja 13, 36, 37 

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do osobnego pakietu, lub pozwoli na złożenie oferty poza 

w/w pozycją zostawiając puste pole w wierszu? 

Nie, Zamawiający nie wydzieli tych pozycji do osobnego pakietu. 

 

4. Pakiet – materiały opatrunkowe,   pozycja 29 

Czy Zamawiający dopuści paski o wym. 13x100 mm, pozostałe parametry bez zmian? 

Tak, Zamawiający dopuści steri-stripy o wymiarach 13x100 mm. 

 

5. Pakiet – materiały opatrunkowe,   pozycja 34, 35 

Czy Zamawiający dopuści serwety   o wym. 50 cm x75cm, pozostałe parametry bez zmian? 

Tak, Zamawiający dopuści serwety o wymiarach 50 cm x 75 cm w tych pozycjach. 

 

6. Pakiet – materiały opatrunkowe,   pozycja 41 

Czy Zamawiający maski trzywarstwowe, pozostałe parametry bez zmian? 

Tak, Zamawiający dopuści maski trzywarstwowe w pozycji 41. 

 

7. Pakiet – materiały opatrunkowe,   pozycja 42 

Czy Zamawiający dopuści osłony   o wym. 50 cm x50cm, pozostałe parametry bez zmian? 

Tak, Zamawiający dopuści osłony dwuwarstwowe o wymiarach 50 x 50 cm 

 

8. Pakiet – sprzęt jednorazowy 

Czy Zamawiający dopuści wycenę  sprzętu jednorazowego z  podaniem ceny za opakowanie, 

przeliczeniem zamawianych ilości i zaokrąglając ilość do pełnych opakowań w górę, pozostałe 

parametry bez zmian? 

Tak, Zamawiający dopuści wycenę sprzętu jednorazowego z podaniem ceny za opakowanie dla ilości 

sztuk sprzętu nie mniejszej niż podana w tabeli, pozostałe parametry bez zmian. 

Zamawiający wymaga w takim przypadku ( dla danego produktu)  



 wpisania do kolumny „oferowany produkt, producent” oferowanej wielkość opakowania ( np. 

1 op = 100 szt)  

 w kolumnach „ cena jednostkowa netto/brutto” podanie ceny tego opakowania. 

 W kolumnie WARTOŚĆ podanie iloczynu ilości opakowań x cena opakowania brutto  

Dla pozostałych produktów wymagamy podania ceny za sztukę. 

 

 

9. Czy trzeba wyceniać wszystkie pozycje, czy można pojedyncze pozycje pominąć? 

 

Należy przygotować ofertę na cały zestaw. Nie można pomijać pozycji. 
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