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Świętochłowice, 09.04.2020 r. 
 
 

WYKONAWCY 
 
 

Dotyczy: postępowania na dostawę materiałów opatrunkowych i jednorazowych wyrobów 
włókninowych, znak sprawy 13/ZA/20, ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 
01.04.2020 r., nr 528194-N-2020 
 
 

W związku z kolejnymi zapytaniami, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi. Ponadto 
zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje. 

 

Pytanie 123: „Pakiet nr 4 poz. 8 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania serwety 
operacyjnej pakowanej a’1szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości. 
Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.” 

Odpowiedź 123: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym 
pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przy-
padku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy 
w formularzu cenowym w kolumnie „Opis wyrobu/produktu” nanieść stosownie skorygowane za-
pisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji. 

 

Pytanie 124: „Pakiet nr 4 poz. 9   Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania serwety 
operacyjnej 17N8W. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.” 

Odpowiedź 124: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym 
pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przy-
padku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy 
w formularzu cenowym w kolumnie „Opis wyrobu/produktu” nanieść stosownie skorygowane za-
pisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji. 

 

 
 



 
 
 

Postępowanie na dostawę materiałów opatrunkowych i jednorazowych wyrobów włókninowych;  
znak sprawy: 13/ZA/20 

2 
 

Pytanie 125: „Pakiet nr 4 poz. 11 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania tupferów 
gazowych w kształcie kuli. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.” 

Odpowiedź 125: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie asortymentu opisanego w pyta-
niu. Proponowane w pytaniu kule są przedmiotem zamówienia zgodnie z poz. 12. 

 
 

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie, aktualny pozostaje również termin 
składania ofert zmieniony i ustalony do dnia 15.04.2020 r. do godziny 10.00 oraz termin otwarcia 
ofert: w tym samym dniu o godzinie 10.30. 

 


