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DN/1858/2017/DZP/90                              Knurów, dnia 20.11.2017 r. 
 

Do wszystkich, którzy chcą złożyć ofertę  

w zapytaniu ofertowym  

na dostawę materiałów opatrunkowych 
 

Dotyczy:  zapytania ofertowego na dostawę materiałów opatrunkowych 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Knurowie informuje, iż w zapytaniu ofertowym na 

dostawę materiałów opatrunkowych do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania: 

1. Część 1 pozycja 5. Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’5kg z 

przeliczeniem podanych ilości? 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza w części 1 poz. 5 wycenę za opakowanie a’5kg, należy wówczas 

zaoferować 1 opak. a’5kg.  

2. Część 1 pozycja 13. Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany pojedynczo w 

zbiorczym opakowaniu a’100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości? 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w części 1 poz. 13 opatrunku pakowanego 

pojedynczo w zbiorczym opakowaniu a’100 szt., należy wówczas zaoferować 3 opak. 

a’100szt.  

3. Część 1 pozycja 18. Czy Zamawiający dopuści podręczny pojemnik na waciki nie 

sklasyfikowany jako wyrób medyczny i posiadający stawkę Vat 23%? 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w części 1 poz. 18 pojemnika na waciki nie 

sklasyfikowanego jako wyrób medyczny i posiadającego stawkę Vat 23%. 

4. Część 2 pozycja 1-2. Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z części 2 poz. 1 i 2 do 

osobnego zadania jako osobnej grupy asortymentowej? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z części 2 pozycji 1 i 2. 

5. Część 3 pozycja 1-2. Czy Zamawiający dopuści produkt równoważny tj. uniwersalny 

przylepiec na tkaninie bawełnianej pokryty klejem hipoalergicznym akrylowym? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania w części 3 poz. 1-2 produktu równoważnego. 

6. Część 1 poz. 1. Czy Zamawiający wymaga gazę sterylizowaną tlenkiem etylenu, 

pozostałe wymagania bez zmian? 

Odpowiedź 
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Zamawiający nie wymaga zaoferowania w części 1 poz. 1 gazy sterylizowanej tlenkiem 

etylenu. 

7. Część 1 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści gazę sterylizowaną tlenkiem etylenu, pozostałe 

wymagania bez zmian? 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w części 1 poz. 1 gazy sterylizowanej tlenkiem 

etylenu. 

8. Część 1 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści kompresy sterylizowane tlenkiem etylenu, 

pozostałe wymagania bez zmian? 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w części 1 poz. 2 kompresów sterylizowanych 

tlenkiem etylenu. 

9. Część 1 poz. 2. Czy Zamawiający wymaga kompresów sterylizowanych tlenkiem etylenu, 

pozostałe wymagania bez zmian? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wymaga zaoferowania w części 1 poz. 2 kompresów sterylizowanych 

tlenkiem etylenu. 

10. Część 1 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 25 x a’3, z 

przeliczeniem? 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zbiorczego opakowania 25 a’3 szt., należy 

wówczas zaoferować 24 opakowania 25 a’3szt. 

11. Dot. Część nr 1, poz. 12. Czy Zamawiający dopuści plaster z opatrunkiem o rozmiarze 8 

cm x 1 m, z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?  

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w części 1 poz. 12 plastra z opatrunkiem o 

rozmiarze 8 cm x 1 m., należy wówczas zaoferować 50 opak.  

12. Dot. Część nr 1, poz. 13. Czy Zamawiający dopuści przylepiec z opatrunkiem pakowany a 

100 szt, z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w części 1 poz. 13 opatrunku pakowanego a’100 

szt., należy wówczas zaoferować 3 opak. a’100szt. 
 
 

Otrzymują do wiadomości: 

1. Adresat 
2. Kopia: DZP – a/a 

K. B. 32/ 331 92 18 


