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Pytanie 4 

Pakiet 14  

Poz. 7 Czy Zamawiajacy dopusci strzykawke dwuczęsciową 2 ml ze skalą rozszerzoną do 2,5ml  ? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Poz. 6 Czy Zamawiajacy dopusci strzykawke dwuczęsciową 5 ml ze skalą rozszerzoną do 6 ml ? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Poz. 5 Czy Zamawiajacy dopusci strzykawke dwuczęsciową 10 ml ze skalą rozszerzoną do 12 ml  ? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Poz. 4 Czy Zamawiajacy dopusci strzykawke dwuczęsciową  20 ml ze skalą rozszerzoną do 24 ml  ? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 5 

Pakiet 14  

Poz. 4 Czy Zamawiajacy dopusci strzykawke dwuczęsciową  20 ml ze skalą rozszerzoną do 24 ml w 

opakowaniu a’100sz ? z odpowiednim p[rzeliczeniem wymaganych ilości ? lub jeśli Zamawiajacy 

wyrazi zgode prosimy o podanie ilosci opakowań a’100szt 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 6 

Pakiet 8 

Czy Zamawijaący wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 12 – rekawice chirurgiczne i utworzy 

oddzielny  pakiet dając możliwość przystąpienia większej liczbie wykonwaców ? 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie 7 

Pakiet 20 poz. 6 

Czy Zamawijaacy dopuści do wyceny pokrowce foliowe z gumką na łóżka i stoły operacyjne 

niejałowe a’10szt ze stawką VAT 23 % ? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 8  

dotyczy pakietu nr 2 poz. 1-3   

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 2 poz. 1-3 opasek gipsowych o czasie 

więzania około 3-4min, nawiniętych na tekturowy tubus, w opakowaniu zawierającym 2 sztuki. 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

 



 

 

 
 
 

Pytanie 9   

dotyczy Pakietu nr 2 poz. 2-3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski gipsowej szybkowiązącej o szerokości 14 lub 

16cm? 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie 10  

dotyczy Pakietu nr 2 poz. 4-5 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu wykonanego z włókien syntetycznego 

poliestru? 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie 11  

dotyczy Pakietu nr 19 poz. 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety 150x180cm, spełniającej pozostałe wymagania 

zawarte w SIWZ? 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie 12   

dotyczy Pakietu nr 19 poz. 4 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety na stolik Mayo 78x145cm? 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie 13  

dotyczy Pakietu nr 19 poz. 5-6 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet z otworem o średnicy 6x8cm, spełniając pozostałe 

wymagania zawarte w SIWZ? 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie 14  

dotyczy Pakietu nr 28 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 1 i 2 do oddzielnego pakietu, co pozwoli na 

przystąpienie większej ilości Wykonawców i znacznie zwiększy konkurencyjność ofert? 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie 15   

dotyczy Pakietu nr 28 poz. 1-2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu równoważnego <LIDOCAINE H/CHL. + 

CHLORHEXIDINUM GLUCONICUM + HYDROXYBENZOESAN METYLU + HYDROXYBENZOESAN PROPYLU 

2g+0,25g+0,06g+0,025g / 100ml > w wygodnych ampułkostrzykawkach z podziałką o pojemności 11ml 

(13g) w poz. nr 1 oraz 6ml (7g) w poz. nr 2? 



 

 

 
 
 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie 16 

Pakiet 24 poz. 2 

Czy Zamawiajacy dopuści do wyceny jednorazowe sterylne butelki z nakrętką pozostałe parapmetry 

bez zmian - o stawce VAT 23 % ? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 17 

Pakiet 8 poz 4 

Czy Zamawiający dopuści papier do KTG o wymiarach 152x90x150 ? 

Odp.: Zamawiający pozostaje przy warunkach specyfikacji. 

Pytanie 18 

Pakiet 8 poz 10 

Czy Zamawiający dopuści elektrode na włókninie ? Reszta parametrów jak w SWIZ? lub elektrode na 
piance o śr 55mm z żelem ciekłym? 

Odp.: Zamawiający pozostaje przy warunkach specyfikacji. 


