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                                                                                                            ............................................................... 

...............................................................  

Znak: AE/ZP-27-21/18                                                            Tarnów, 2018-03-13 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 221.000 EURO na dostawy opatrunków i 

smoczków jednorazowych do butelek dla Specjalistycznego szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie. 

 

W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści: 

 

1.  Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycji 8 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu Nr 2 

pozycji 8, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie 

atrakcyjnej oferty cenowej? 

2. Dotyczy Pakietu Nr 3 pozycji 1 i 2 – Czy Zamawiający wymaga w Pakiecie Nr 3 w pozycji 1 i 2  gazy 

sterylizowanej parą wodną, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a 

Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej? 

3.  Dotyczy Pakietu Nr 23 pozycji 1- Z uwagi, że każdy producent smoczków oferuje smoczki w innym 

kształcie, to w związku z tym prosimy o dopuszczenie smoczka o kształcie anatomicznym, zwieńczenie 

smoczka o okrągłej powierzchni zapewniające prawidłowe położenie języka, szyjka zwężona co 

zapewnia ssanie ze szczelnie zamkniętymi ustami (sprzyja oddychaniu przez nos). Smoczek sterylny, 

jednorazowego użytku przeznaczony do stosowania z preparatami gotowymi do spożycia, pakowany 

pojedynczo, przeznaczony dla dzieci od 0-6 m-ca, posiadający status wyrobu medycznego klasy IIa w 

przeciwieństwie do innych konsumenckich produktów dostępnych na rynku. 

4. Dotyczy Pakietu Nr 1 pozycji 10- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opasek elastycznych o 

długości 5m z odpowiednim przeliczeniem ilości? 

5. Dotyczy Pakietu Nr 1 pozycji 11-13- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opasek dzianych 

wykonanych z poliestru? 

6. Dotyczy Pakietu Nr 4 pozycji 1- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunku sterylnego do 

mocowania kaniul wykonanego z folii poliuretanowej z dodatkowymi włókninowymi „skrzydełkami” 

sprawiającymi, że aplikacja jest prosta i szybka? 

7. Dotyczy Pakietu Nr 5 pozycji 4- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie przylepca o długości 5m z 

odpowiednim przeliczeniem ilości? 

8. Dotyczy Pakietu Nr 7 pozycji 1- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie przylepca o długości 1m z 

odpowiednim przeliczeniem ilości? 

9. Dotyczy Pakietu Nr 12 pozycji 1- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunku z folii 

poliuretanowej w rozmiarze 10x12cm? 

10. Dotyczy Pakietu Nr 14 pozycji 1-2- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opasek gipsowych    

pakowanych a 2 szt.? Cena zostanie podana dla porównania za sztukę. 

11. Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 1-2 - Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek o obwodach użytkowych 

czy rzeczywistych obwodach pieluchomajtek? Obwody użytkowe zawierają zapas, aby można było 

dopasować pieluchomajtki do obwodu pacjenta. obwody rzeczywiste pieluchomajtki to obwody produktu 

np. o maksymalnym obwodzie 160cm.Powodują brak możliwości zapięcia produktu na pacjencie, jego 

dyskomfort i możliwość wycieku zawartości poza pieluchomajtki czyli brak możliwości zapewnienia 

choremu odpowiedniego standardu opieki. 

12. Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 1-2 - Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pieluchomajtek 100% 

oddychających na całej powierzchni? 

13. Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 1-2 - Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających osłonki 

boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz, co zmniejsza możliwość wycieków? Osłonki 

boczne skierowane na zewnątrz nie powodują niebezpiecznych zagięć, które niosą za sobą ryzyko 

wystąpienia dodatkowych miejsc ucisku. Z wieloletniego doświadczenia użytkowego wiemy, że falbanki 

takie w tylnej części (pośladkowej pieluchy) dopasowują się do ciała od zewnątrz i łagodnie przechodzą 
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do pozycji pionowej w części krocza, by skutecznie chronić przed bocznymi wyciekami i podnoszą 

komfort użytkowania przez pacjenta w odróżnieniu od falbanek skierowanych do wewnątrz. 

14. Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 1-2 - Czy Zamawiający wymaga, aby elastyczne przylepce/ rzepy 

rozciągały się na min. 1 cm? Elastyczność przylepców/rzepów jest jednym z elementów komfortowego 

użytkowania pieluchomajtek. 

15. Dotyczy Ogólnych warunków umowy pkt. 13 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary w 

pkt. 13 ogólnych warunków umowy w SIWZ z 20% na 10%? 

16. Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1- Czy Zamawiający dopuści opatrunek poliuretanowy (zaokrąglone brzegi) 

z podkładką pod kaniulę, jak na rysunku poniżej: 

 

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

17. Dotyczy Pakietu Nr 12 poz. 1- Czy Zamawiający ma na myśli opatrunki na rany pooperacyjne 

poliuretanowe, z wkładem chłonnym w części środkowej opatrunku? Jak na rysunku poniżej: 

 
18. Dotyczy Pakietu Nr 12 poz. 1- Czy zaszła omyłka pisarska i zamawiający oczekuje opatrunku w 

rozmiarze 10 cm x 10 cm zamiast 10 cm x 10 m? 

19. Dotyczy Pakietu Nr 16 poz. 2- Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści opatrunek w rozmiarze: 10cm x 

15cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.  

20. Dotyczy Pakietu Nr 16 poz. 5- Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści opatrunek w rozmiarze: 10cm x 

30cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.  

21. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 14- Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’12szt z 

odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? Prosimy o doprecyzowanie czy zamówienie zaokrąglić 

do pełnych opakowań czy przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku. 

22. Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1- Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’100szt z 

odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? 

23. Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 1-3 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’10szt z 

odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? 

24. Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunku nasączonym parafiną 

oraz chlorheksydyną? 

25. Dotyczy Pakietu Nr 12 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunku o wym. 10cm x 

12cm? 

26. Dotyczy Pakietu Nr 16 poz. 1 – 5 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunku włókninowego z 

warstwą chłonna wykonaną w 80% z włókien naturalnych oraz w 20% z poliestru? 

27. Dotyczy Pakietu Nr 19 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’100szt z 

odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? 

28. Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 1, 2, 3 - Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie opatrunku, który 

zamiast zmiany koloru zmienia swoją objętość ( zmiany opatrunku należy dokonać, jeśli utworzy się na 

nim pęcherz większy niż powierzchnia rany), spełniający wszystkie pozostałe wymogi s.i.w.z.. 

29. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 4-5, 6-8- Czy Zamawiający wymaga kompresy z niestrzępiącymi się 

brzegami? 

30. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 4-5, 6-8-  Czy Zamawiający wymaga kompresy z podwijanymi brzegami? 
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31. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 4-5, 6-8- Czy Zamawiający wymaga kompresy sklasyfikowaną w klasie II a 

reguła 7? 

32. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 4-5, 6-8- Czy Zamawiający wymaga kompresy gazowe dla których masa 

powierzchniowa produktów z gazy zgodna jest z normą EN 14079 : 17 g/m2 dla 13 nitkowych 

kompresów gazowych oraz 23 g/m2 dla kompresów 17 nitkowych? 

33. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 4-5, 6-8- Czy Zamawiający wymaga kompresy gazowe produkowane 

zgodnie z wytycznym dyrektywy 93/42/EWG wykonane z przędzy 15 TEX? 

34. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 4-5, 6-8- Czy Zamawiający dopuści kompresy 17 nitkowe 8 warstwowe, 

jałowe, pozostałe wymagania bez zmian? 

35. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 4-5, 6-8- Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane po 100 szt. w 

opakowaniu handlowym? 

36. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 4-5, 6-8- Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z 

przeliczeniem ilości? 

37. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 9- Czy Zamawiający wymaga kompresy z niestrzępiącymi się brzegami? 

38. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 9- Czy Zamawiający wymaga kompresy z podwijanymi brzegami? 

39. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 9- Czy Zamawiający wymaga kompresy sklasyfikowaną w klasie II a reguła 

7? 

40. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 9- Czy Zamawiający wymaga kompresy gazowe dla których masa 

powierzchniowa produktów z gazy zgodna jest z normą EN 14079 : 17 g/m2 dla 13 nitkowych 

kompresów gazowych oraz 23 g/m2 dla kompresów 17 nitkowych? 

41. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 9- Czy Zamawiający wymaga kompresy gazowe produkowane zgodnie z 

wytycznym dyrektywy 93/42/EWG wykonane z przędzy 15 TEX? 

42. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 9- Czy Zamawiający dopuści kompresy 17 nitkowe 8 warstwowe, jałowe,bez 

nitki RTG, pozostałe wymagania bez zmian? 

43. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 9- Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane po 100 szt. w opakowaniu 

handlowym? 

44. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 9- Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem 

ilości? 

45. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 10- Czy Zamawiający dopuści opaski elastyczne dziane z  zapinką  w 

opakowaniu, pakowane pojedynczo 4-5m x 15cm? 

46. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 11-12- Czy Zamawiający dopuści opaski podtrzymujące dziane, pakowane 

pojedynczo, wymiary zgodne z wymaganiami SIWZ, wykonaną z przędzy  poliestrowej  100%? 

47. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1-7- Czy Zamawiający wymaga kompresy z niestrzępiącymi się brzegami? 

48.  Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1-7- Czy Zamawiający wymaga kompresy z podwijanymi brzegami? 

49. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1-7- Czy Zamawiający wymaga kompresy sklasyfikowaną w klasie II a 

reguła 7? 

50. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1-7- Czy Zamawiający wymaga kompresy gazowe dla których masa 

powierzchniowa produktów z gazy zgodna jest z normą EN 14079 : 17 g/m2 dla 13 nitkowych 

kompresów gazowych oraz 23 g/m2 dla kompresów 17 nitkowych? 

51. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1-7- Czy Zamawiający wymaga kompresy gazowe produkowane zgodnie z 

wytycznym dyrektywy 93/42/EWG wykonane z przędzy 15 TEX? 

52. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1-7- Czy Zamawiający dopuści kompresy 17 nitkowe 8 warstwowe, jałowe, 

pozostałe wymagania bez zmian? 

53. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 7- Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie ‘a 3 szt. blister x 25 

szt., z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań ? 

54. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 8- Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie ‘a 2 szt. blister x 25 

szt., z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań? 

55. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1-3- Czy Zamawiający wymaga gazę z niestrzępiącymi się brzegami? 

56. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1-3- Czy Zamawiający wymaga gazę z podwijanymi brzegami? 

57. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1-3- Czy Zamawiający wymaga gazę sklasyfikowaną w klasie II a reguła 7? 

58. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1-3- Czy Zamawiający wymaga gazę dla których masa powierzchniowa 

produktów z gazy zgodna jest z normą EN 14079 : 17 g/m2 dla 13 nitkowych oraz 23 g/m2 dla 17 

nitkowych? 
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59. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1-3- Czy Zamawiający wymaga gazę produkowaną zgodnie z wytycznym 

dyrektywy 93/42/EWG wykonane z przędzy 15 TEX? 

60. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 4- Czy Zamawiający dopuszcza gazę w roli 13 nitkową, niejałową, szer. 90 

cm x 100 m?  

61. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 4- Czy Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 100 mb. z 

przeliczeniem? 

62. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 4- Czy Zamawiający dopuszcza gazę w składce 17 nitkową, niejałową, 90 cm 

x 100 m ? 

63. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 4- Czy Zamawiający wymaga gazę z niestrzępiącymi się brzegami? 

64. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 4- Czy Zamawiający wymaga gazę z podwijanymi brzegami? 

65. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 4- Czy Zamawiający wymaga gazę sklasyfikowaną w klasie II a reguła 7? 

66. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 4- Czy Zamawiający wymaga gazę dla których masa powierzchniowa 

produktów z gazy zgodna jest z normą EN 14079 : 17 g/m2 dla 13 nitkowych oraz 23 g/m2 dla 17 

nitkowych? 

67. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 4- Czy Zamawiający wymaga gazę produkowaną zgodnie z wytycznym 

dyrektywy 93/42/EWG wykonane z przędzy 15 TEX? 

68. Dotyczy Pakietu Nr 25 poz. 1- 4 (poprawny numer Pakietu według Formularza Cenowego: Pakiet 

Nr 15)- Czy Zamawiający wymaga siatki opatrunkowe elastyczne wykonane 70 % - 80 % z przędzy 

poliamidowej teksturowanej (nazwa zamienna nylon, elastil, poliamid) oraz 20 % - 30 % poliuretanowej 

przędzy elastomerowej (nazwa zamienna lycra, spandex, elastan, dorlastan)? 

69. Dotyczy Pakietu Nr 25 poz. 1- 4 (poprawny numer Pakietu według Formularza Cenowego: Pakiet 
Nr 15)- Czy Zamawiający dopuści wycenę za 1 mb siatki opatrunkowej w stanie swobodnym ? 

70. Dotyczy Pakietu Nr 25 poz. 1- 4 (poprawny numer Pakietu według Formularza Cenowego: Pakiet 
Nr 15)- Czy Zamawiający dopuści wycenę za 25 mb siatki opatrunkowej w stanie rozciągniętym ? 

71. Dotyczy Pakietu Nr 25 poz. 1- 4 (poprawny numer Pakietu według Formularza Cenowego: Pakiet 

Nr 15)- Czy Zamawiający wymaga siatki opatrunkowej sklasyfikowanej w Klasie I niesterylne Reguła 1? 

72. Dotyczy Pakietu Nr 25 poz. 1- 4 (poprawny numer Pakietu według Formularza Cenowego: Pakiet 

Nr 15)- Czy Zamawiający wymaga wyrób niejałowy z możliwością sterylizacji parą wodną, tlenkiem 

etylenu lub radiacyjnie? 

73. Dotyczy Pakietu Nr 25 poz. 1- 4 (poprawny numer Pakietu według Formularza Cenowego: Pakiet 

Nr 15)- Czy Zamawiający wymaga siatkę elastyczną o rozciągliwości wzdłużnej 250%? 

74. Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 2- Czy Zamawiający wydzieli poz. 2 do osobnego pakietu, wydzielenie w/w 

pozycji umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów dzięki czemu Zamawiający uzyska znacznie 

korzystniejsze ceny w przedmiotowym postępowaniu. 

75. Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 2- Czy Zamawiający dopuści serwetę 4 warstwową, 17 nitkową, z nitką 

RTG i tasiemką, o wymiarach 45 cm x 45 cm, pakowaną indywidualnie , sterylną? 

76. Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 2- Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie zawierające 1 szt. 

serwety gazowej, z przeliczeniem ilości? 

77. Dotyczy Pakietu Nr 4- Czy Zamawiający wymaga sterylnego, poliuretanowego opatrunku do 

mocowania kaniul obwodowych z wycięciem. Rozmiar 6 x 7 cm z ramką i metką. Odporny na działanie 

środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Klej akrylowy naniesiony równomiernie. Wyrób 

medyczny klasy IIa, opakowanie typu folia-folia. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez 

niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości próbek (min 32). Pozostałe 

parametry zgodne z SIWZ. 

78. Dotyczy Pakietu Nr 19- Czy Zamawiający wymaga sterylnego, poliuretanowego opatrunku do 

mocowania kaniul obwodowych. Rozmiar 6 x 7 cm z ramką i metką. Odporny na działanie środków 

dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Klej akrylowy naniesiony równomiernie. Wyrób medyczny 

klasy IIa, opakowanie typu folia-folia. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne 

laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości próbek (min 32). 

79. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 2- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu równoważnego 

pakowanego a’5 szt. z przeliczeniem wymaganych ilości opakowań?  

80. Dotyczy Pakietu Nr 4- Prosimy o dopuszczenie opatrunku z dodatkowym gazikiem zabezpieczającym 

miejscu wkłucia, pozostałe zapisy zgodne z SIWZ. 
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81. Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 1, 3- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków posiadających 

sygnalizator w postaci zielonej linii, pokazującej optymalny moment zmiany opatrunku, zmniejszając tym 

samym liczbę przedwczesnych zmian spełniających pozostałe zapisy SIWZ.  

82. Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 2- Prosimy o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 15cmx15cm, 

posiadających sygnalizator w postaci zielonej linii, pokazującej optymalny moment zmiany opatrunku, 

zmniejszając tym samym liczbę przedwczesnych zmian spełniających pozostałe zapisy SIWZ.  

83. Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 2- Prosimy o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 15x15cm lub 20x30cm 

spełniającego pozostałe zapisy SIWZ. 

84. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 5, 7- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów 

gazowych  pakowanych a’100 szt.  bez systemu ułatwiającego aplikację z opakowania grzbiet gładki/ 

grzbiet składany 

85. Dotyczy Pakietu Nr 4- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku sterylnego 

zgodnego z opisem siwz , jednakże dodatkowo wzmocnionego włókniną ?  

86. Dotyczy Pakietu Nr 13- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku piankowego z 

warstwą przylepną,  w rozmiarze 15 x 15cm .  Warstwa pianki 10 x 10cm. 

87. Dotyczy Pakietu Nr 13- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku piankowego z 

hydrożelem, w rozmiarze zgodnym z siwz ? Znajdująca się od strony rany siatka hydrożelu, dzięki 

technologii AquaClear, uwalnia wilgoć do rany, także suchej, utrzymując w niej wilgotne środowisko. 

Znajdująca się pod nią warstwa pianki poliuretanowej ma dużą pojemność chłonną, bezpiecznie 

zamyka w swojej strukturze nadmiar wydzieliny rany. 

88. Dotyczy Pakietu Nr 14 poz. 1, 2- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek 

gipsowych nawiniętych na tekturowy rulonik, o czasie wiązania 4-6 min, pakowanych po 2 szt., z 

jednoczesnym podaniem ceny za 1 szt. – wszystkie pozostałe parametry i wymagania zgodne z 

zapisami siwz? 

89. Dotyczy Pakietu Nr 16 poz. 1-5 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku 

jałowego zgodnego z opisem SIWZ , jednakże z siatką polietylenową?  

90. Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety 

operacyjnej  20 nitkowej 4 warstwowych w rozmiarze 20 x 30cm,  z wszytym chipem RTG ( jako 

element kontrastujący), pozostałe parametry serwety bez zmian ?   

91. Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety 

operacyjnej  niejałowej, pakowanej a’5szt. – wszystkie pozostałe parametry i wymagania zgodne z 

zapisami siwz? 

92. Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 3 - Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety 

operacyjnej  20 nitkowej 4 warstwowej z wszytym chipem RTG ( jako element kontrastujący), 

pakowanej a’5 szt– wszystkie pozostałe parametry i wymagania zgodne z zapisami siwz? 

93. Dotyczy Pakietu Nr 22 poz. 1, 2 - Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania tupferów  

gazowych z nitką RTG w kształcie fasolki, z gazy bawełnianej 24 nitkowej , pozostały opis zgodny z 

SIWZ?  

94. Dotyczy Pakietu Nr 20 - Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 20): 

przedłożenie kart produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne 

dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów 

zawartych w SIWZ? Należy nadmienić, że karta produktowa / techniczna stwierdza obecność 

wszystkich elementów składowych produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie 

chłonności produktu, zbadany według standardów normy ISO 11948.  

95. Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 3 - Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 20, 

pozycja: 3): złożenia oferty na podkład chłonny 60x90cm, z wkładem chłonnym o rozmiarze co 

najmniej 85x55cm i poziomem chłonności 1750g? 

96. Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 1, 2 - Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 20, 

pozycje: 1, 2): pieluchomajtki dla dorosłych posiadające co najmniej jeden ściągacz taliowy?  

97. Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 1, 2 - Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 20, 

pozycje: 1, 2): pieluchomajtki dla dorosłych posiadające wskaźnik chłonności w postaci numeru 

seryjnego / daty produkcji / numeru partii, który zanika wraz z napełnianiem pieluchomajtki moczem, 

co utrudnia identyfikację produktu i uniemożliwia złożenie reklamacji? 
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98. Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 1, 2 - Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 20, 

pozycje: 1, 2): pieluchomajtek dla dorosłych posiadających wskaźnik chłonności w postaci minimum 

jednego żółtego paska, usytułowanego w centralnej części wkładu chłonnego, który pod wpływem 

napełnienia produktu moczem zmienia kolor? 

99. Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 1, 2 - Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 20, 

pozycje: 1, 2): złożenia oferty na pieluchomajtki dla dorosłych wyposażonych w barierki wewnętrzne 

skierowane do wewnątrz produktu? 

100. Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 20, 

pozycja: 2): pieluchomajtki o rekomendowanym obwodzie w pasie/biodrach 92-144cm? 

101. Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 1, 2 - Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 20, 

pozycje: 1, 2): pieluchomajtek tzw. „oddychających” na całej powierzchni produktu, tj. od wewnątrz 

oraz na zewnątrz wkładu chłonnego oraz w partiach bocznych? 

102. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 1 – Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie plastra z 

opatrunkiem o wymiarach 6 cm x 1m z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości na 750 szt. 

103. Dotyczy Pakietu Nr 14 poz. 1-2 – Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie opasek 

gipsowych o czasie wiązania 4-6 min. 

 

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi: 
Ad.1 

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 2 pozycji 8. 

Ad.2 

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również, aby zaoferowane w Pakiecie Nr 3 poz. 1-2 gazy 

sterylizowane były parą wodną. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 

Ad.3 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 23 poz.1 smoczka o kształcie 

anatomicznym, zwieńczenie smoczka o okrągłej powierzchni zapewniające prawidłowe położenie języka, 

szyjka zwężona, co zapewnia ssanie ze szczelnie zamkniętymi ustami (sprzyja oddychaniu przez nos). 

Smoczek sterylny, jednorazowego użytku przeznaczony do stosowania z preparatami gotowymi do 

spożycia, pakowany pojedynczo, przeznaczony dla dzieci od 0-6 m-ca, posiadający status wyrobu 

medycznego klasy IIa. Wymagania zgodnie z SIWZ. 

Ad.4 

Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz. 10 dopuszcza również zaoferowanie opasek elastycznych o długości 5m 

w ilości 8 250 sztuk. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian. 

Ad.5 

Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz. 11-13 nie wyraża zgody na zaoferowanie opasek dzianych wykonanych 

z poliestru. Wymagania zgodnie z SIWZ. 

Ad.6 

Zamawiający w Pakiecie Nr 4 nie wyraża zgody na zaoferowanie opatrunku sterylnego do mocowania 

kaniul wykonanego z folii poliuretanowej z dodatkowymi włókninowymi skrzydełkami. Wymagania 

zgodnie z SIWZ. 

Ad.7 

Zamawiający w Pakiecie Nr 5 poz. 4 dopuszcza również zaoferowanie przylepca o długości 5 m                         

z odpowiednim przeliczeniem ilości, czyli 48 sztuk. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian. 

Ad.8 

Zamawiający w Pakiecie Nr 7 poz. 1 dopuszcza również zaoferowanie przylepca o długości 1 m                          

z odpowiednim przeliczeniem ilości, czyli 750 sztuk. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian. 

Ad.9 

Zamawiający w Pakiecie Nr 12 poz. 1 podtrzymuje zapis SIWZ. 

Ad.10 

Zamawiający w Pakiecie Nr 14 poz. 1 - 2 nie wyraża zgody na zaoferowanie opasek gipsowych 

pakowanych po 2 szt. Wymagania zgodnie z SIWZ. 

Ad.11 

Zamawiający w Pakiecie Nr 20 poz. 1 – 2 podtrzymuje zapis SIWZ. 
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Ad.12 

Zamawiający w Pakiecie Nr 20 poz. 1 – 2 nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowanie 

pieluchomajtek 100% oddychających na całej powierzchni z zachowaniem pozostałych wymagań SIWZ. 

Ad.13 

Zamawiający w Pakiecie Nr 20 poz. 1 – 2 nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowanie 

pieluchomajtek posiadających osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz, z 

zachowaniem pozostałych wymagań SIWZ. 

Ad.14 

Zamawiający w Pakiecie Nr 20 poz. 1 – 2 nie wymaga, ale dopuszcza również aby zaoferowane 

pieluchomajtki posiadały przylepce/rzepy rozciągające się na min. 1 cm. Pozostałe wymagania zgodne z 

SIWZ. 

Ad.15 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach Rozdziału XIV 

SIWZ – „Ogólne warunki umowy”. 

Ad.16 

Zamawiający w Pakiecie Nr 4 poz.1 podtrzymuje wymagania SIWZ. 

Ad.17 

Zamawiający w Pakiecie Nr 12 poz. 1 podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Ad.18 

Zamawiający w Pakiecie Nr 12 poz. 1 podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Ad.19 

Zamawiający w Pakiecie Nr 16 poz. 2 dopuszcza również zaoferowanie opatrunków w rozmiarze 10cm x 

15cm. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 

Ad.20 

Zamawiający w Pakiecie Nr 16 poz. 5 nie wyraża zgody na zaoferowanie opatrunków w rozmiarze 10cm x 

30cm. Wymagania zgodnie z SIWZ. 

Ad.21 

Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz. 14 dopuszcza również wycenę za opakowanie a’ 12 szt. z odpowiednim 

przeliczeniem ilości, tj. 188 opakowań. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian. 

Ad.22 

Zamawiający w Pakiecie Nr 4 poz. 1 dopuszcza również wycenę za opakowanie a’ 100 szt. z odpowiednim 

przeliczeniem ilości, tj. 570 opakowań. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian. 

Ad.23 

Zamawiający w Pakiecie Nr 11 poz. 1 - 3 dopuszcza również wycenę za opakowanie a’ 10 szt. 

z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań tj. w pozycji 1 – 4 opakowania, w pozycji 2 – 1 

opakowanie, w pozycji 3 – 11 opakowań. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian. 

Ad.24 
Zamawiający w Pakiecie Nr 11 poz. 3 dopuszcza również zaoferowanie opatrunku nasączonego parafiną 

oraz chlorheksydyną, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ. 

Ad.25 

Zamawiający w Pakiecie Nr 12 poz. 1 podtrzymuje zapis SIWZ i wymaga zaoferowania opatrunku o 

wymiarach i parametrach wskazanych w Formularzu cenowym. 

Ad.26 

Zamawiający w Pakiecie Nr 16 poz. 1 - 5 podtrzymuje zapis SIWZ. 

Ad.27 

Zamawiający w Pakiecie Nr 19 poz. 1 dopuszcza również wycenę za opakowanie a’ 100 szt. 

z odpowiednim przeliczeniem ilości, tj. 18 opakowań. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian. 

Ad.28 

Zamawiający w Pakiecie Nr 8 poz. 1 – 3 nie wyraża zgody na zaoferowanie opatrunku, który zamiast 

zmiany koloru zmienia swoją objętość. Wymagania zgodnie z SIWZ. 

Ad.29-33 

Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz. 4-5, 6-8 wymaga zaoferowania kompresów, które muszą spełniać 

wymagania Zamawiającego zgodnie z SIWZ. 
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Ad.34 

Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz. 4, 5, 7 dopuszcza również zaoferowanie kompresów 17-nitkowych 8-

warstwowych, jałowych pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ. Zamawiający w Pakiecie 

Nr 1 poz. 6, 8 nie wyraża zgody na zaoferowanie kompresów 17-nitkowych 8-warstwowych. Zamawiający 

w Pakiecie Nr 1 poz. 6, 8  dopuszcza również zaoferowanie kompresów jałowych pod warunkiem 

spełnienia pozostałych wymagań SIWZ. 

Ad.35 

Zgodnie z wymogiem określonym w Formularzu cenowym w Pakiecie Nr 1 poz. 4, 5, 6, 7, 8 Zamawiający 

wymaga zaoferowania kompresów pakowanych po 100 sztuk. 

Ad.36 

Zgodnie z wymogiem określonym w Formularzu cenowym w Pakiecie Nr 1 poz. 4, 5, 6, 7, 8 Zamawiający 

wymaga wyceny kompresów za opakowania 100 sztuk. 

Ad.37-41 

Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz. 9 wymaga zaoferowania kompresów, które muszą spełniać wymagania 

Zamawiającego zgodnie z SIWZ. 

Ad.42 

Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz. 9 nie wyraża zgody na zaoferowanie kompresów 17-nitkowych 8-

warstwowych, bez nitki RTG. Zamawiający w Pakiecie 1 poz.9 dopuszcza również zaoferowanie 

kompresów jałowych pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ. 

Ad.43 

Zgodnie z wymogiem określonym w Formularzu cenowym w Pakiecie Nr 1 poz. 9 Zamawiający 

wymaga zaoferowania kompresów pakowanych po 100 sztuk.  

Ad.44 

Zgodnie z wymogiem określonym w Formularzu cenowym w Pakiecie Nr 1 poz. 9 Zamawiający 

wymaga wyceny kompresów za opakowania 100 sztuk. 
Ad.45 

Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz. 10 nie wyraża zgody na zaoferowanie opasek elastycznych dzianych z 1 

zapinką. Wymagania zgodnie z SIWZ. 

Ad.46 

Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz. 11 - 12 nie wyraża zgody na zaoferowanie opasek podtrzymujących 

dzianych wykonanych z przędzy poliestrowej 100%. Wymagania zgodnie z SIWZ. 

Ad.47-51 

Zamawiający w Pakiecie Nr 2 poz. 1 - 7 wymaga zaoferowania kompresów, które muszą spełniać 

wymagania Zamawiającego zgodnie z SIWZ. 

Ad.52 

Zamawiający w Pakiecie Nr 2 poz. 1,3,4,5,6 dopuszcza również zaoferowanie kompresów 17-nitkowych 8-

warstwowych, jałowych pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ. Zamawiający w Pakiecie 

Nr 2 poz. 2, 7 nie wyraża zgody na zaoferowanie kompresów 17-nitkowych 8-warstwowych. Zamawiający 

w Pakiecie Nr 2 poz. 2, 7 dopuszcza również zaoferowanie kompresów jałowych pod warunkiem spełnienia 

pozostałych wymagań SIWZ. 

Ad.53 

Zamawiający w Pakiecie Nr 2 poz. 7 dopuszcza również wycenę za opakowanie ‘a 3 szt. blister x 25 szt. 

z przeliczeniem ilości opakowań tj. 4 opakowania po 25 sztuk. 

Ad.54 

Zamawiający w Pakiecie Nr 2 poz. 8 dopuszcza również wycenę za opakowanie ‘a 2 szt. blister x 25 szt. 

z przeliczeniem ilości opakowań tj. 40 opakowań po 25 sztuk. 

Ad. 55-59 

Zamawiający w Pakiecie Nr 3 poz. 1 - 3 wymaga zaoferowania gaz bawełnianych, które muszą spełniać 

wymagania Zamawiającego zgodnie z SIWZ. 

Ad.60 

Zamawiający w Pakiecie Nr 3 poz. 4 wymaga zaoferowania gaz bawełnianych, które muszą spełniać 

wymagania Zamawiającego zgodnie z SIWZ. Zamawiający w Pakiecie Nr 3 poz. 4 nie wyraża zgody na 

zaoferowanie gazy w roli 13 nitkowej. Wymagania zgodnie z SIWZ. 
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Ad.61-62 

Zgodnie z wymogiem określonym w Formularzu cenowym w Pakiecie Nr 3 poz. 4 Zamawiający wymaga 

zaoferowania gazy bawełnianej w balach lub składanej 17-nitkowej białej, sklasyfikowanej w klasie IIa 

reguła 7, szerokość 90cm x 100mb. Zamawiający dopuszcza opakowanie 90 cm x 200mb z odpowiednim 

przeliczeniem zamawianej ilości. 

Ad.63-67 

Zamawiający w Pakiecie Nr 3 poz. 4 wymaga zaoferowania gaz bawełnianych, które muszą spełniać 

wymagania Zamawiającego zgodnie z SIWZ. 

Ad.68, 71-73 

Zamawiający w Pakiecie Nr 15 poz. 1 - 4 wymaga zaoferowania rękawów siatkowych, które muszą 

spełniać wymagania Zamawiającego zgodnie z SIWZ. 

Ad.69 

Zamawiający w Pakiecie Nr 15 poz. 1 – 4 nie wyraża zgody na wycenę za 1 mb siatki opatrunkowej w 

stanie swobodnym. 

Ad.70 

Zgodnie z wymogiem określonym w Formularzu cenowym w Pakiecie Nr 15 poz. 1 - 4 Zamawiający 

wymaga wyceny za 25 mb siatki opatrunkowej w stanie rozciągniętym. 

Ad.74 

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 17 pozycji 2.  

Ad.75 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie nr 17 poz. 2 serwet pakowanych 

indywidualnie. 

Ad.76 

Zamawiający nie wyraża zgody na wycenę w Pakiecie nr 17 poz. 2 opakowania zawierającego 1 szt. 

serwety gazowej. 

Ad.77 

Zamawiający w Pakiecie Nr 4 nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowanie sterylnego, 

poliuretanowego opatrunku do mocowania kaniul obwodowych z wycięciem. Rozmiar 6 x 7 cm z ramką i 

metką. Odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Klej akrylowy naniesiony 

równomiernie. Wyrób medyczny klasy IIa, opakowanie typu folia-folia. Potwierdzenie bariery folii dla 

wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości próbek 

(min 32). Jednocześnie Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ, w szczególności : „z 

wycięciem na port pionowy, przeźroczysty w szczególności w miejscu wkłucia, wodoodporny, elastyczny i 

hipoalergiczny, dobrze mocujący kaniulę”. 
Ad.78 

Zamawiający w Pakiecie Nr 19 nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowanie sterylnego, 

poliuretanowego opatrunku do mocowania kaniul obwodowych. Rozmiar 6 x 7 cm z ramką i metką. 

Odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Klej akrylowy naniesiony 

równomiernie. Wyrób medyczny klasy IIa, opakowanie typu folia-folia. Potwierdzenie bariery folii dla 

wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości próbek 

(min 32). Jednocześnie Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ, w szczególności: 

„Hipoalergiczny, przeźroczysty, ..., bez wycięcia na port pionowy”. 

Ad.79 

Zamawiający w Pakiecie Nr 2 poz. 2 nie wyraża zgody na zaoferowanie kompresów gazowych jałowych 

pakowanych po 5 szt. Wymagania zgodnie z SIWZ. 

Ad.80 

Zamawiający w Pakiecie Nr 4 poz. 1 nie wyraża zgody na dopuszczenie opatrunku z dodatkowym gazikiem 

zabezpieczającym miejsce wkłucia. Wymagania zgodnie z SIWZ.. 

Ad.81 

Zamawiający w Pakiecie Nr 8 poz. 1 i poz. 3 podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Ad.82 

Zamawiający w Pakiecie Nr 8 poz. 2 podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Ad.83 

Zamawiający w Pakiecie Nr 9 poz. 2 podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Ad.84 

Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz. 5 i 7 nie wyraża zgody na zaoferowanie kompresów gazowych 

pakowanych a’ 100 szt. bez systemu ułatwiającego aplikację z opakowania grzbiet gładki / grzbiet 

składany. Wymagania SIWZ bez zmian. 

Ad.85 

Zamawiający w Pakiecie Nr 4 nie wyraża zgody na zaoferowanie opatrunku sterylnego dodatkowo 

wzmocnionego włókniną. Wymagania zgodnie z SIWZ. 

Ad.86 

Zamawiający w Pakiecie Nr 13 nie wyraża zgody na zaoferowanie opatrunku piankowego z warstwą 

przylepną, w rozmiarze 15 x 15 cm. Warstwa pianki 10 x 10 cm. Wymagania zgodnie z SIWZ. 

Ad.87  

Zamawiający w Pakiecie Nr 13 nie wyraża zgody na zaoferowanie opatrunku piankowego z hydrożelem. 

Wymagania zgodnie z SIWZ. 

Ad.88 

Zamawiający w Pakiecie Nr 14 poz. 1 - 2 nie wyraża zgody na zaoferowanie opasek gipsowych 

nawiniętych na tekturowy rulonik, pakowanych po 2 szt. Zamawiający w Pakiecie Nr 14 poz. 1 - 2  

dopuszcza również zaoferowanie opasek gipsowych o czasie wiązania 4 – 6 min. Pozostałe Wymagania 

zgodnie z SIWZ. 

Ad.89 

Zamawiający w Pakiecie Nr 16 poz. 1-5 dopuszcza również zaoferowanie opatrunku jałowego z siatką 

polietylenową. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 

Ad.90 

Zamawiający w Pakiecie Nr 17 poz. 1 dopuszcza również zaoferowanie serwet operacyjnych 20 nitkowych 

4-warstwowych w rozmiarze 20 x 30 cm, z wszytym chipem RTG (jako element kontrastujący). Pozostałe 

wymagania zgodnie z SIWZ. 

Ad.91 

Zamawiający w Pakiecie Nr 17 poz. 1 nie wyraża zgody na zaoferowanie serwet operacyjnych, niejałowych 

pakowanych po 5 sztuk. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 

Ad.92 

Zamawiający w Pakiecie Nr 17 poz. 3 dopuszcza również zaoferowanie serwet operacyjnych 20-nitkowych 

4-warstwowych z wszytym chipem RTG (jako element kontrastujący), pakowanych po 5 sztuk. Pozostałe 

wymagania zgodnie z SIWZ. 

Ad.93 

Zamawiający w Pakiecie Nr 22 poz. 1, 2 dopuszcza również zaoferowanie tupferów gazowych z nitką RTG 

w kształcie fasolki, z gazy bawełnianej 24-nitkowej. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian 

Ad.94 

Zamawiający w Pakiecie Nr 20 poz 1, 2, 3 podtrzymuje zapis SIWZ. 

Ad.95 

Zamawiający w Pakiecie Nr 20 poz. 3 podtrzymuje zapis SIWZ i wymaga zaoferowania podkładów 

o parametrach wskazanych w Formularzu cenowym. 

Ad.96 

Zamawiający w Pakiecie Nr 20 poz. 1, 2 podtrzymuje zapis SIWZ i wymaga zaoferowania pieluchomajtek 

o parametrach wskazanych w Formularzu cenowym. 

Ad.97 

Zamawiający w Pakiecie Nr 20 poz. 1, 2 podtrzymuje zapis SIWZ i wymaga zaoferowania pieluchomajtek 

o parametrach wskazanych w Formularzu cenowym. 

Ad.98 

Zamawiający w Pakiecie Nr 20 poz. 1, 2 podtrzymuje zapis SIWZ i wymaga zaoferowania pieluchomajtek 

o parametrach wskazanych w Formularzu cenowym. 

Ad.99 

Zamawiający w Pakiecie Nr 20 poz. 1, 2 podtrzymuje zapis SIWZ i wymaga zaoferowania pieluchomajtek 

o parametrach wskazanych w Formularzu cenowym. 



_______________________________________________________________________________________________________ 
 
                                      Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika  33-100 Tarnów  ul.Szpitalna 13  -  administracja@ssz.tar.pl   
 

www.ssz.tar.pl  -  tel.(014) 63 10 100  -  fax(014) 621 36 37  -  NIP 873-27-14-039  -  REGON 000313408 
 
                                                               Bank Spółdzielczy w Rymanowie  91 8636 0005 2001 0008 9164 0001 

 

11 

Ad.100 

Zamawiający w Pakiecie Nr 20 poz. 2 podtrzymuje zapis SIWZ i wymaga zaoferowania pieluchomajtek 

o parametrach wskazanych w Formularzu cenowym. 

Ad.101 

Zamawiający w Pakiecie Nr 20 poz. 1, 2 wymaga zaoferowania asortymentu, którego parametry zostały 

szczegółowo określone w SIWZ w Formularzu cenowym. 

Ad.102 

Zamawiający w Pakiecie Nr 7 poz. 1 dopuszcza również zaoferowanie przylepca o długości 1 m z 

odpowiednim przeliczeniem ilości, czyli 750 sztuk. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian. 

Ad.103 

Zamawiający w Pakiecie Nr 14 poz.1-2 dopuszcza również zaoferowanie opasek gipsowych z czasem 

wiązania 4-6 min. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian. 

 

 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania 

2. Strona internetowa Zamawiającego 

3. a/a 

 

 

 

 

 

 

 

 


