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Katowice, dnia 25.10.2017r 

 
 

WYJAŚNIENIA DO  TREŚCI  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

                                
 
Dotyczy :  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego  na  dostawę materiałów opatrunkowych na rany pooperacyjne.  
                          Nr sprawy : ZP-17-113BN  
 
 
                  W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ustawy - Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020, z późn. zm.), udzielam następującej odpowiedzi: 
   
 

1. Czy Zamawiający, w zakresie poz. nr 3, dopuści złożenie oferty z opatrunkami o wymiarach 15x9cm, 

spełniającymi pozostałe wymagania SIWZ?  

Odp. Zgodnie z SIWZ.  

2. Pytanie 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 3 opatrunku włókninowego 

z wkładem chłonnym na rany w rozmiarze 15cm x 8cm. Odp. Zgodnie z SIWZ.  

3. Pytanie 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 5 opatrunku włókninowego 

z wkładem chłonnym na rany w rozmiarze 15cm x 10cm. Odp. Zgodnie z SIWZ. 

4. Pytanie 3 W ocenie jakościowej Zamawiający przyznaje 10 punktów za parametr: „Pojedyncze 

opakowanie zawiera graficzną instrukcję użycia opatrunku”. Prosimy o przyznanie takiej samej ilości 

punktów Wykonawcom którzy wraz z ofertą załączą odrębną Instrukcję użycia opatrunku. 

Odp. Zgodnie z SIWZ. 

5. Poz. 1. – Czy zamawiający dopuści do oceny opatrunek w rozmiarze 7 x 5 cm, spełniający wszystkie 

pozostałe wymagania SIWZ ? Odp. Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.  

6. Poz. 3. - Czy zamawiający dopuści do oceny opatrunek w rozmiarze 15 x 8 cm, spełniający wszystkie 

pozostałe wymagania SIWZ? Odp. Zgodnie z SIWZ.  

7. Poz. 5. - Czy zamawiający dopuści do oceny  opatrunek w rozmiarze 15 x 10  cm, spełniający wszystkie 

pozostałe wymagania SIWZ? Odp. Zgodnie z SIWZ. 

8. Pakiet 1 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany pojedynczo w zbiorczym opakowaniu 

a’100szt z przeliczeniem podanych ilości bądź z podaniem ceny za 1szt w celu łatwiejszego 

porównania ofert?  

9. Pakiet 1 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany pojedynczo w zbiorczym opakowaniu 

a’30szt z przeliczeniem podanych ilości bądź z podaniem ceny za 1szt w celu łatwiejszego porównania 

ofert?  

10. Pakiet 1 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany pojedynczo w zbiorczym opakowaniu 

a’50szt z przeliczeniem podanych ilości bądź z podaniem ceny za 1szt w celu łatwiejszego porównania 

ofert?  

11. Pakiet 1 poz. 4 Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany pojedynczo w zbiorczym opakowaniu 

a’25szt z przeliczeniem podanych ilości bądź z podaniem ceny za 1szt w celu łatwiejszego porównania 

ofert?  
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12. Pakiet 1 poz. 5 Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany pojedynczo w zbiorczym opakowaniu 

a’30szt z przeliczeniem podanych ilości bądź z podaniem ceny za 1szt w celu łatwiejszego porównania 

ofert? Odp.8-12 Oferowana ilość opakowań musi być podzielna, bez reszty, przez  zamawianą 

ilość sztuk. Reszta parametrów zgodna z SIWZ. 

 

13. Zamawiający działając zgodnie z art.38 pkt. 4  ustawy - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 

Dz. U.  z 2013r. poz. 907 z późń.zm), przedłuża terminu składania i otwarcia ofert. Przedłużenie 

terminu składania i otwarcia ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie 

treści SIWZ.  

   

Aktualny termin składania ofert zostaje wyznaczony na dzień 

06.11.2017r godz.09:00 

Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz.09:30 

 

 

Z upoważnienia Dyrektora SPSKM 
Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy  

                                                   mgr Ewa Mołek  


