
 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę środków opatrunkowych przez 

okres 24 miesięcy. Znak sprawy 11/2012 

 

 

 

PYTANIE 1 

Czy Zamawiający wymaga aby przylepce i plastry były pokryte hipoalergicznym klejem 

akrylowym równomiernie naniesionym na całą powierzchnię? 

 

Odpowiedz: 

Tak. Zamawiający wymaga aby przylepce i plastry były pokryte hipoalergicznym klejem 

akrylowym równomiernie naniesionym na całą powierzchnię. 

 

 

 

PYTANIE 2 

Pozycja 8 

Czy Zamawiający dopuści kompres gazowy jałowy 7,5cm x 7,5cm a’2szt? 

 

Odpowiedz: 

Zamawiający nie dopuści kompresów gazowych jałowych 7,5 cm x 7,5 cm a’2 szt. 

 

 

 

PYTANIE 3 

Pozycja 15 

Czy Zamawiający dopuści kompres gazowy niejałowy 7,5cm x 7,5cm a’500szt? 

 

Odpowiedz: 

Zamawiający dopuści kompres gazowy niejałowy 7,5cm x 7,5cm a’500szt. 

 

 

 

PYTANIE 4 

Pozycja 16 

Czy Zamawiający dopuści kompres gazowy niejałowy 10cm x 10cm a’500szt? 

 

Odpowiedz: 

Zamawiający dopuści kompres gazowy niejałowy 10cm x 10cm a’500szt. 

 

 

 

PYTANIE 5 

Pozycja 17 

Czy Zamawiający dopuści kompres oczny jałowy 56mm x 70mm? 

 

Odpowiedz: 

Zamawiający dopuści kompres oczny jałowy 56mm x 70mm. 

 



PYTANIE 6 

Pozycja 27 

Czy Zamawiający wymaga, aby opatrunek włókninowy do mocowania kaniul był sterylny, 

hipoalergiczny, półprzepuszczalny z klejem akrylowym rozmiar 7,6cm x 5,1cm, klej 

akrylowy na powierzchni przylepnej, sterylizacja radiacyjna? 

 

Odpowiedz: 

Zamawiający nie wymaga, aby opatrunek włókninowy do mocowania kaniul był sterylny, 

hipoalergiczny, półprzepuszczalny z klejem akrylowym rozmiar 7,6cm x 5,1cm, klej 

akrylowy na powierzchni przylepnej, sterylizacja radiacyjna. 

 

 

 

PYTANIE 7 

Pozycja 33 

Czy nie nastąpiła oczywista omyłka i Zamawiający miał na myśli plaster z opatrunkiem na 

włókninie? 

 

Odpowiedz: 

Zamawiający informuje iż nastąpiła oczywista omyłka i należy połączyć pozycję 32 i 33 z 

formularza asortymentowo – cenowego wraz z przeliczeniem ilości tj. 245 szt. 

 

 

 

PYTANIE 8 

Pozycja 34 

Czy Zamawiający miał na myśli opatrunek poiniekcyjny w formie taśmy z nacięciem co 2cm, 

rozm. 4cm x 5m? 

 

Odpowiedz: 

Tak, Zamawiający miał na myśli opatrunek poiniekcyjny w formie taśmy z nacięciem co 2cm, 

rozm. 4cm x 5m. 

 

 

 

PYTANIE 9 

Pozycja 43 

Czy Zamawiający miał na myśli przylepiec chirurgiczny, hipoalergiczny, z mikroporowatej 

włókniny poliestrowej bez zawartości wiskozy i celulozy, z mikroperforacją na całej 

powierzchni, umożliwiającą dzielenie bez nożyczek wzdłuż i w poprzek, z klejem akrylowym 

bez zawartości tlenku cynku, kauczuku i lateksu, wodoodporny, o wysokiej przylepności w 

momencie aplikacji? 

 

Odpowiedz:  

Tak, Zamawiający miał na myśli przylepiec chirurgiczny, hipoalergiczny, z mikroporowatej 

włókniny poliestrowej bez zawartości wiskozy i celulozy, z mikroperforacją na całej 

powierzchni, umożliwiającą dzielenie bez nożyczek wzdłuż i w poprzek, z klejem akrylowym 

bez zawartości tlenku cynku, kauczuku i lateksu, wodoodporny, o wysokiej przylepności w 

momencie aplikacji. 

 



 

PYTANIE 10 

Pozycja 45 

Czy Zamawiający dopuści przylepiec włókninowy hipoalergiczny z opatrunkiem 10cm x 

10cm a’25szt z odpowiednim przeliczeniem? 

 

Odpowiedz: 

Zamawiający dopuści przylepiec włókninowy hipoalergiczny z opatrunkiem 10cm x 10cm 

a’25szt z odpowiednim przeliczeniem. 

. 

 

PYTANIE 11 

Dotyczy wzoru umowy: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy w §7 w sposób następujący: 

1.Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych: 

1) w przypadku niewykonania dostawy – w wysokości 0,2% wartości niezrealizowanej części 

umowy brutto za pierwszą rozpoczętą i każdą następną zakończoną dobę przekroczenia 

terminu dostawy. Przez nie wykonanie dostawy Strony rozumieją m.in. braki ilościowe, 

jakościowe, uchybienia terminu oraz uszkodzenia. 

2) w przypadku opóźnienia w terminie, o którym mowa w §2 ust. 4 – w wysokości 0,2% 

wartości brutto niezrealizowanej części umowy za pierwszą rozpoczętą każdą następną 

zakończoną dobę przekroczenia terminu, 

3) w przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub w przypadku odstąpienia od umowy lub 

rozwiązania umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych po stronie Zamawiającego – 

w wysokości 10% niezrealizowanej części umowy brutto. 

 

Odpowiedz: 

Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian. 

 

 


