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Zamawiający: 
 

Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o. o. 
89-300 Wyrzysk, ul. 22 Stycznia 41 
tel.: 67 21 09 866, fax: 067 286 24 63 
e-mail: zampub.wyrzysk@o2.pl 
url:http://www.szpitalwyrzysk.com 

 
 
 

Numer postępowania: ZP/382-02/2021 

 
WYJAŚNIENIA I ODPOWIEDZI 

 
Przedmiot postępowania: Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku, środków opatrunkowych oraz 

pozostałych artykułów medycznych dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku  Sp. z o.o. 
 
Publikacja: 2021/BZP 00022519/01 z dnia 24.03.2021 r; 
 
Podstawa: Art. 284   -  Ustawa z dnia 11 września 2019 – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze 

zmianami) 
 
Uwaga: Rozdział XII pkt. 6 SWZ: W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, 

jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 
 
 

Aktualizacja: 12.04.2021 r. 

 
Pakiet 9 poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści maski sklasyfikowany jako środek ochrony indywidualnej spełniający wymagania normy 
EN149:2001+A1:2009? Odpowiedź: Dopuszczamy 

 
Pakiet nr 1, pozycja 36-40  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 36-40 z Pakietu nr 1 i stworzy osobny pakiet dla tych pozycji? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 

 
Pakiet nr 10, pozycja 1-3  

Czy Zamawiający dopuści cewnik do nefrotomii typu ‘J ’przeznaczony do stosowania w nefrotomii jednostopniowej 
przezskórnej z użyciem techniki bezpośredniego nakłucia, szczególnie w przypadku poszerzonego układu kielichowo- 
miedniczkowego. Cewnik jest ładowany wstecznie na dwuczęściową igłę trokaru w celu zagwarantowania dokładnego 
umiejscowienia po nakłuciu, a następnie wprowadzany przez nacięcie skóry bezpośrednio do układu kielichowo- 
miedniczkowego. Zestaw dla •    pozycja 1- 6Fr i długości 30cm •    pozycja 2- 12Fr i długości 30cm •    pozycja 3- 8Fr i 
10Fr i długości 30cm zawiera  cewnik do nefrotomii jednoetapowy typu J o przekroju dren łączący, skalpel #11,  oraz 
skrzydełka mocujące Odpowiedź: Dopuszczamy 

 
Pakiet nr 9  

Czy dopuszczacie Państwo możliwość wyodrębnienia z Pakietów samych masek medycznych oraz FFP2? Takie 
rozwiązanie pozwoliłby Państwu skorzystać z szerszej i korzystniejszej oferty rynkowej w tym naszej, jako Polskiego 
Producenta oferującego w pełni certyfikowany produkt najwyższej jakości i najlepszej cenie!? Odpowiedź: Wyrażamy 

zgodę. Zamawiający tworzy Pakiet nr 18 
 
Pakiet 1, pozycje 2-7 
Czy Zamawiający dopuści rurki w opakowaniu foliowym? Odpowiedź: Dopuszczamy 

 
Pakiet 1, pozycje 12-15 

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne wykonane z wysokiej jakości medycznego PCV niesilikonowanego, 
zawierającego śladowe ilości ftalanów? Odpowiedź: Dopuszczamy 

 
Pakiet 1, pozycja 17 
Czy Zamawiający miał na myśli półmaskę filtrującą FFP3? Odpowiedź: TAK 

 
Pakiet 1, pozycja 17 

Czy Zamawiający dopuści półmaskę filtrującą FFP3 pakowaną a’5 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej 
ilości, tj. 6 opakowań? Odpowiedź: Dopuszczamy 
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Pakiet 1, pozycje 18-23 

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne wykonane z wysokiej jakości medycznego PCV niesilikonowanego, 
zawierającego śladowe ilości ftalanów. Posiadające znaczniki głębokości w postaci dwóch półksiężycy? Odpowiedź: 

Dopuszczamy 
 
Pakiet 1, pozycje 25 
Czy Zamawiający oczekuje przyrządu ch20 z balonem o pojemności 15ml ? Odpowiedź: TAK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pakiet 1, pozycje 26 
Czy Zamawiający dopuści przyrząd Flocare PEG spełniający wymagania swz: Odpowiedź: Dopuszczamy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pakiet 1, pozycja 33 
Czy Zamawiający dopuści chustę trójkątną włókninową? Odpowiedź: Dopuszczamy 

 
Pakiet 1, pozycje 35 
Czy Zamawiający dopuści pojemnik 20ml ? Odpowiedź: NIE 

 
Pakiet 1, pozycje 36-40 
Czy Zamawiający dopuści zestawy w trwalszym opakowaniu typu blister? Odpowiedź: Dopuszczamy 

 
Pakiet 2, pozycja 2 
Czy Zamawiający dopuści podkład o szerokości 50 cm Odpowiedź: Dopuszczamy 

 
Pakiet 2, pozycja 3 

Czy Zamawiający dopuści spodenki do kolonoskopii z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40 g/m2 z rozcięciem w 
części tylnej w rozmiarze uniwersalnym (60cm x 130 cm), w kolorze granatowym? Odpowiedź: NIE 

 
Pakiet 2, pozycja 3 

Czy Zamawiający dopuści spodenki do kolonoskopii z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m2 z rozcięciem w części tylnej 
w rozmiarze uniwersalnym (60cm x 130 cm), w kolorze niebieskim? Odpowiedź: Dopuszczamy  

 
Pakiet 2, pozycja 4 

Czy Zamawiający dopuści wycenę za serwety pakowane a’20 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości, tj. 
100 opakowań? Odpowiedź: Dopuszczamy 

 
Pakiet 5, pozycja 1  

Czy Zamawiający dopuści maskę chirurgiczną mocowaną na gumki, wykonaną z trzech warstw niepylącej włókniny o 
łącznej gramaturze 75 g/m2 (25 g/m²+ 25 g/m²+ 25 g/m²), o wymiarach 17,5cm x 9,5cm, zgodną z normą PN-EN 
14683:2019 + AC:2019 typ II– poziom filtracji bakterii BFE 98,24%, ciśnienie różnicowe 34,67 Pa/cm2 w kolorze 
niebieskim? Odpowiedź: Dopuszczamy 

 
Pakiet 5, pozycja 1  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości? 
Odpowiedź: TAK 
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Pakiet 5, pozycja 1  

Prosimy o doprecyzowanie czy zamawiający oczekuje 168 sztuk maseczek chirurgicznych, czy 168 opakowań po 50 
sztuk. - Odpowiedź: 168 opakowań a 50 szt. 
 
Pakiet 5, pozycja 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ochraniaczy na obuwie wykonanych z włókniny polipropylenowej w 
kolorze niebieskim, o gramaturze 40g/m2, z warstwą antypoślizgową na spodzie wykonaną z dwutlenku tytanu, lateksu i 
rozcieńczalnika, rozmiar 38x17cm? Odpowiedź: TAK 
  
Pakiet 5, pozycja 4 

Czy Zamawiający dopuści fartuch włókninowy, z rękawami zakończonymi mankietem w rozmiarze L (długość 120cm, 
szerokość 70cm – obwód 140cm)? Odpowiedź: Dopuszczamy 

 
Pakiet 6, pozycje 1 
Czy Zamawiający dopuści elektrodę z pianki PE, z żelem stałym i sensorem Ag/AgCl o średnicy 30mm? Odpowiedź: 

Dopuszczamy 
 
Pakiet 6, pozycje 4 
Czy Zamawiający oczekuje elektrody o średnicy 36mm czy 54mm? Odpowiedź: Dopuszczamy 
 
Pakiet 6, pozycje 5 
Czy Zamawiający dopuści elektrodę z pianki PE, z żelem stałym i sensorem Ag/AgCl o średnicy 54mm? Odpowiedź: 

Dopuszczamy 
 
Pakiet 7, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści wycenę dedykowanego papieru do aparatu Lifepack 12 w rozmiarze 50x30 ? Odpowiedź: 

Dopuszczamy 
 
Pakiet 7, pozycja 3 
Czy Zamawiający dopuści wycenę dedykowanego papieru do aparatu FARUM E-600 w rozmiarze 110x35? Odpowiedź: 

Dopuszczamy 
 
Pakiet 7, pozycja 5 
Czy Zamawiający dopuści wycenę dedykowanego papieru do Lifepack 11-12 w rozmiarze 108x23? Odpowiedź: 

Dopuszczamy 
 
Pakiet 9, pozycja 2 

Czy Zamawiający dopuści maskę ochronną FFP2 zgodną z normą EN 149:2001+A1:2009, będącą środkiem ochrony 
indywidualnej, bez zaworu, oznakowaną CE, pakowaną a’5 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości, tj. 
2000 opakowań? Odpowiedź: Dopuszczamy 

 
Pakiet nr 3  
1. Czy Zamawiający w pozycji 1, 2 i 9 dopuści zaoferowanie szczypiec bez przyrządu do usuwania próbek Odpowiedź: 

Dopuszczamy 
2. Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy drutu 0,36 mm Odpowiedź: Dopuszczamy 
3. Czy Zamawiający w pozycji 4 i 5 dopuści zaoferowanie igieł o długości ostrza 5 mm i 6 mm Odpowiedź: 

Dopuszczamy 
4. Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści zaoferowanie szczotek o średnicy włosia 5/20 mm i 10/ 30 mm, długość 

robocza 2500 mm Odpowiedź: Dopuszczamy 

5. Czy Zamawiający w pozycji 8 dopuści zaoferowanie kompletu ze szczotką do czyszczenia zaworków o długości 
całkowitej 15,5 cm, średnica włosia 10/ 30 mm i 5/ 20 mm, parametry szczotki do czyszczenia kanałów endoskopów 
jak w opisie Odpowiedź: Dopuszczamy 

6. Czy Zamawiający w pozycji 12 dopuści zaoferowanie ustników sterylnych Odpowiedź: Dopuszczamy 

 
Pakiet 5 poz. 1 
Czy Zmawiający wyrazi zgodę na wycenę maski typu IIR Odpowiedź: Wyrażamy zgodę 
 
Pakiet 5 poz. 3 
Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ochraniaczy na obuwie z foli PE ? Odpowiedź: Dopuszczamy 

 
Pakiet 6 poz. 3 

Zwracamy się z prośba o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje wyceny za 8 sztuk, czyli 4 komplety po 2 sztuki w 
komplecie, czy wyceny 8 kompletów po 2 sztuki elektrod w komplecie Odpowiedź: 4 komplety po 2 szt. 
 
Pakiet 6 poz. 4 
Zwracamy się z prośba o doprecyzowanie jakiego rozmiaru elektrody Zamawiający oczekuje - Odpowiedź: Elektrody 

przystosowane są dla pacjentów powyżej 8 lat i 25kg 
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Pakiet 6 poz. 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę za wycenę op. 50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości do pełnych opakowań? 
Odpowiedź: TAK 

 
Pakiet 7 poz. 7,8  
Czy Zamawiający oczekuję zaoferowania papieru oryginalnego czy dopuści zaoferowanie zamiennika? Odpowiedź: 

Dopuszczamy zamiennik 
 
Dot. Projekt Umowy - § 4 ust. 4 

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytania powyżej zwracamy się z prośbą o dodanie do wzoru umowy Umowa §4, 
ust.4 o następującej treści:„4.Zamawiający odstępuje od stosowania kar umownych o których mowa w §4 umowy na 
okres obowiązywania na terenie Polski stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego przez władze 
państwowe oraz przez okres 90 dni po ich ustaniu” Odpowiedź: Zamawiający uzupełnia Projekt umowy o zapis dot. „Siły 

Wyższej” – Patrz: Par. 6 pkt. 5 (w tym o znoszenie kar umownych) 
 
Dot. projektu umowy  

W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności nadzwyczajnych związanych ze 
skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2, które mają ogromny wpływ na dostępność m.in. asortymentu będącego 
przedmiotem postępowania (tj. zaburzenia w procesie produkcji, restrykcje poszczególnych państw w zakresie eksportu) 
zwracamy się z prośbą o modyfikację umowy poprzez dodanie zapisu  o następującej treści: Odpowiedź: Dopisano Par. 
6 (Projekt umowy do SWZ) SIŁA WYŻSZA 
1. Strony zgodnie postanawiają, że nie będą odpowiedzialne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w 
szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa. 

2. Do celów Umowy Siła Wyższa: oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz 
niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia 
proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, 
epidemie, akty administracji państwowej, itp. Przez Siłę Wyższą Strony rozumieją również, epidemię COVID-19, 
potwierdzoną obowiązywaniem stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego. 

3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe 
wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich 
przyczynie. Wówczas strony ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. 

4. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania Siły Wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania 
wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim to możliwe, jak również 
jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu zamówienia, a których 
nie wstrzymuje działanie siły wyższej. 

5. W razie zaistnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania Siły Wyższej w szczególności nie nalicza 
się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwencyjnych. 

6. Jeżeli Siła Wyższa, z wyłączeniem epidemii COVID-19 będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub 
dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron 
dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług. 

 
Pakiet 1 poz. 32-33:  

Czy Zamawiający wydzieli  z pakietu 1 pozycje 32-33, co umożliwi zamawiającemu uzyskanie korzystniejszych ofert na 
ten asortyment? Odpowiedź: NIE 
 
Pakiet 2 poz. 3:  
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie majtek do kolonoskopii pakowanych a 10 szt. w opakowaniu? Odpowiedź: TAK 

 
SWZ. Projekt umowy  

 
1. Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni 

ustawowo wolnych od pracy? Odpowiedź: TAK 

 
2. Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony? 

Odpowiedź: 80% 

 
3. Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie 

wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie? Odpowiedź: 

Patrz Par. 5 pkt. 2 Projektu umowy do SWZ 
 

4. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: 
„Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”? 
Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem 
umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie 
najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania 
umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron. Odpowiedź: 

Wyrażamy zgodę. Patrz Par. 9 Projektu umowy do SWZ 
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Pakiet nr 2, pozycja nr 2 
Czy zamawiający dopuści pokrycie higieniczne nieprzemakalne  o wymiarach 50 cm x 50 mb w rolce? Odpowiedź: TAK 

 
Pakiet nr 9, pozycja nr 1 

Zwracamy się z prośbą w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji aby zamawiający wydzielił z pakietu 9 pozycję 1 do 
osobnego pakietu. Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na złożenie oferty w pakiecie większej liczbie 
wykonawców, a przez to zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę Odpowiedź: Zamawiający wydziela pkt. 1-2 do 

Pakietu nr 18 
 
Pakiet nr 9, pozycja nr 2  
Czy zamawiający dopuści maskę ochronną FFP2 spełniającą tylko wymagania normy EN149? Odpowiedź: TAK 

 
Pakiet nr 10, pozycja nr 3  

Czy Zamawiający dopuści produkt o takich samych właściwościach użytkowych lecz o niewielkich różnicach 
technicznych. Zestaw do drenażu przezskórnego metodą jednostopniową 9F ( proponujemy 8F lub 10F ) Odpowiedź: 
NIE 

 
Pytanie nr 1 – dotyczy pakietu nr 5 poz. 1.  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę̨ na zaoferowanie maski chirurgicznej 3- warstwowej w kolorze niebieskim o gramaturze 
75g/m2 wykonanej z dwóch warstw zewnętrznych o właściwościach hypoalergicznych oraz z wewnętrznej warstwy 
filtrującej, posiadającej gumki do mocowania. Wyrób medyczny typ IIR zgodnie z EN 14683 :2019 +AC skuteczność́ 
filtracji bakteryjnej BFE 99,9%, ciśnienie różnicowe 31,3Pa/cm2? Odpowiedź: TAK 
 
Pytanie nr 2 – dotyczy pakietu nr 5 poz. 2.  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę̨ na wydzielenie poz. 2 do oddzielnego pakietu, co pozwoli na przystąpienie do przetargu 
większej liczbie Wykonawców, co znacznie zwiększy konkurencyjność ́ofert, a Zamawiającemu pozwoli na osiągniecie 
niższych cen i racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi Odpowiedź: NIE 
 
Pytanie nr 3 – dotyczy pakietu nr 5 pozycji nr 3  

Czy zamawiający wyrazi zgodę̨ na zaoferowanie niżej opisanych ochraniaczy na obuwie? Jednorazowe, wysokie 
ochraniacze na obuwie wykonane z laminatu włóknin spundbond PP-film mikroporowatego PP/PE o gramaturze 68 g/m2 
– materiał zgodny z wymaganiami normy EN 14126 (2003) + AC (2004) oraz certyfikowany Świadectwem Jakości 
Zdrowotnej wydanym przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny. 
Cechy produktu: 
- na górze wszyta nieuciskająca gumka ściągająca 
- dodatkowe wiązania powyżej kostki 
- taśmy antypoślizgowe w podeszwie 
- rozmiar uniwersalny: wysokość́ 50cm, długość́ stopy 40cm 
- kolor biały 
- opakowanie foliowe zawierające 20 szt. 
Produkt zakwalifikowany jako wyrób medyczny (VAT 8%) klasy I, reguła 1 Odpowiedź: TAK 
 
Pytanie nr 5 – dotyczy pakietu nr 5 pozycji nr 4  

Czy zamawiający wyrazi zgodę̨ na zaoferowanie fartucha niejałowego wykonanego z włókniny polipropylenowej o 
gramaturze 25g/m2 w kolorze niebieskim, rękaw zakończony elastyczną gumką w rozmiarze uniwersalnym tj. 120cm x 
140 cm? Odpowiedź: TAK 
 
Pytanie nr 6 – dotyczy pakietu nr 9 pozycji nr 1  

Czy zamawiający wyrazi zgodę̨ na zaoferowanie jednorazowej medycznej maski ochronnej z gumkami typu KN95 
będącej wyrobem medycznym (8% VAT), technicznie zgodnym z wymaganiami Dyrektywy Rady o Wyrobach 
Medycznych 93/42/EWG. Wyrób klasy I typu IIR zgodnie z EN 14683 - posiada poziom filtracji BFE ≥ 98% (testy zgodnie 
z EN149 z niezależnego laboratorium badawczego potwierdzają̨ zgodność ́z wymogami EN149 dla masek FFP2, a 
nawet wykazały zbliżone wartości przenikania materiału filtracyjnego z wymaganiami dla masek FFP3). Maska 
wykonana z wielowarstwowej włókniny, posiadająca sztywnik dla formowania półmaski w obrębie nosa, zakładana na 
elastyczne gumki. Oznaczenie CE potwierdzone w dokumentacji Odpowiedź: TAK 

 
Pytanie nr 7 – dotyczy pakietu nr 9 pozycji nr 2  

Czy zamawiający wyrazi zgodę̨ na zaoferowanie jednorazowej medycznej maski ochronnej na twarz FFP3 o 
właściwościach opisanych poniżej:  Pięciowarstwowa struktura filtrująca, Wysokiej jakości i przyjazne dla skóry  
materiały z włókniny; Komfortowy nosek i wygodna opaska na głowę; Bez zaworu  oddechowego; Elastyczna i miękka 
opaska na głowę; Ochrona przed cząsteczkami unoszącymi się w powietrzu, zanieczyszczeniami,  pyłami, itp.  
Lekka, oddychająca, hipoalergiczna, o wysokiej wydajności filtracji; Kolor: biały, Wymiary: 159,99mm*104,44 jeden 
rozmiar, Materiały: Włóknina polipropylenowa, Zgodna z normą: EN149:2001+A1:2009  ,Klasa ochronna: FFP3,  
Wydajność filtracji: ≥99%  Produkt ten jest przeznaczony do odpowiedniego uszczelnienia twarzy użytkownika  
przed  atmosferą  otoczenia  oraz  ochrony  układu  oddechowego,  przeszedł  normę  EN149:2001+A1:2009  w  celu  
wykazania zgodności z EHSR Rozporządzenia (UE) 2016/425. Oznakowanie CE na pojedynczej sztuce 
Odpowiedź: TAK 
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Pakiet nr 1  
Prosimy zamawiającego o wydzielenie z pakietu pozycji nr: 2-15 Odpowiedź: NIE 
 
Pakiet nr 1  
Prosimy zamawiającego o wydzielenie z pakietu pozycji nr: 18-23 Odpowiedź: NIE 
 
Pakiet nr 1  
Prosimy zamawiającego o wydzielenie z pakietu pozycji nr: 28-31 Odpowiedź: NIE 
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Pakiet 14 poz. 1  
Czy Zmawiający dopuści Plaster opatrunkowy w opakowaniu zbiorczym 30 sztuk, z odpowiednim 
przeliczeniem ilości tj. 2 opakowania?  Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.  Odpowiedź: Dopuszczamy 
 
Pakiet 14 poz. 3 
Czy Zmawiający dopuści Plaster opatrunkowy w opakowaniu zbiorczym 50 sztuk, z odpowiednim 
przeliczeniem ilości tj. 2 opakowania? Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.  Odpowiedź: Dopuszczamy 
  
Pakiet 14 poz. 5 
Czy Zmawiający dopuści Plaster opatrunkowy w opakowaniu zbiorczym 50 sztuk, z odpowiednim 
przeliczeniem ilości tj. 2 opakowania?  Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.  Odpowiedź: Dopuszczamy 
 
Pakiet 14 poz. 6 
Czy Zmawiający dopuści Plaster opatrunkowy w opakowaniu zbiorczym 30 sztuk, z odpowiednim 
przeliczeniem ilości tj. 7 opakowań?  Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.  Odpowiedź: Dopuszczamy 
 
Pakiet 14 poz. 7 
Czy Zmawiający dopuści Plaster opatrunkowy w opakowaniu zbiorczym 30 sztuk, z odpowiednim 
przeliczeniem ilości tj. 15 opakowania?  Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. Odpowiedź: Dopuszczamy 
 


