Dotyczy: przetarg nieograniczony na Dostawę opatrunków, znak prawy SZP.215-8/16

zwraca
się
o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia do ww. postępowania i odpowiedź
na następujące pytania:
Pakiet 2, pozycja 7-8
Czy Zamawiający dopuści plaster z białej tkaniny bawełnianej z klejem akrylowym bez zawartości
tlenku cynku?
Pakiet 2, pozycja 9-11
Czy Zamawiający dopuści plaster hipoalergiczny biały na podłożu włókninowym o prostych brzegach?
Pakiet 5, pozycja 1-2
Czy Zamawiający dopuści kompresy wysokochłonne sterylizowane tlenkiem etylenu?
Pakiet 5, pozycja 8-10
Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe nawinięte na plastikowy trzpień typu krzyżak?
Pakiet 11
Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby kompresy pakowane były osobno?

Pakiet 2
Poz. 7,8 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie plastrów na białej tkaninie z klejem
kauczukowym hypoalergicznym z zawartością tlenku cynku, przenikalny dla powietrza i promieni
RTG, nie chłonący wilgoci z ząbkowanymi obustronnie brzegami?
Pytania dotyczące umowy
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wymaganego terminu płatności z 60 na 30 dni od daty
dostarczenia faktury wraz z towarem?
2. Czy Zamawiający zgodzi się, aby w § 5 ust. 1 wysokość kary wynosiła 2% wartości
niezrealizowanej pozycji zamówienia, jednak nie mniej niż 50 zł. Od każdej niezrealizowanej pozycji
zamówienia?
3. Czy Zamawiający zgodzi się, aby w § 5 ust. 2 wysokość kary umownej naliczona była od wartości
niezrealizowanej umowy?
4.Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w
ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej
cenie?
5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w § 6 ust. 6 na „Wykonawca nie jest uprawniony
do przelewania praw z niniejszej umowy na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego?.

Dotyczy: Przetarg nieograniczony – dostawa opatrunków. Znak sprawy: SZP.215 - 8/16
Pakiet 8, poz. 1
Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji z pakietu. Pozwoli to na złożenie Zamawiającemu atrakcyjnej
oferty cenowej przez większą liczbę wykonawców.

Pakiet 8, poz. 1
Zwracam się z prośbą o dopuszczenie opatrunku o wymiarach 9x11cm zamiast 10x12cm. Pozostałe parametry
zgodne z SIWZ.
Pakiet 8, poz. 1
Zwracam się z prośbą o odstąpienie od wymogu posiadania badań laboratoryjnych dla bariery folii. Pozostałe
parametry zgodne z SIWZ.
Pakiet 9, poz. 1-3
Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji z pakietu. Pozwoli to na złożenie Zamawiającemu atrakcyjnej
oferty cenowej przez większą liczbę wykonawców.
Pakiet 9, poz. 1
Zwracam się z prośbą o dopuszczenie opatrunku o następujących właściwościach: plaster włókninowy,
przepuszczający powietrze; elastyczna struktura plastra; posiada rozcięcie wzdłuż środka, na końcu rozcięcia
gazik wykonany z miękkiej wiskozy, wcięcie na kaniulę i dodatkową podkładkę (rozm. 1,7 x 2,3 cm); plaster na
hipoalergicznym kleju, który można utrzymywać na skórze do 5 dni; rozmiar 6 x 8 cm; sterylny, jednorazowy,
niepirogenny, wodoodporny, nietoksyczny; nie zawiera lateksu; pakowany indywidualnie; opakowanie zbiorcze –
100 szt.; sterylizowany tlenkiem etylenu, opakowanie papier-papier.
Pakiet 9, poz. 2
Zwracam się z prośbą o dopuszczenie opatrunku sterylizowanego promieniami gamma; rozmiar 9cm x 11cm,
opakowanie papier-papier. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Pakiet 9, poz. 3
Zwracam się z prośbą o dopuszczenie plastra o następujących właściwościach: plaster poliuretanowy z ramką,
przepuszczający powietrze; elastyczna struktura plastra; posiada rozcięcie wzdłuż środka, na końcu rozcięcia
gazik wykonany z miękkiej wiskozy; posiada wcięcie na kaniulę; rozmiar 7 x 9 cm; sterylny, jednorazowy, ;
pakowany indywidualnie; opakowanie zbiorcze – 100 szt.; sterylizowany tlenkiem etylenu, opakowanie papierpapier.

dotyczy:

Przetargu nieograniczonego na dostawę opatrunków.
SZP.215.8/16

Działając w oparciu o przepis art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113,
poz.759, ze zm., dalej PZP) wnosimy o wyjaśnienie treści SIWZ

Pakiet 9 poz.6-7
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w wyżej
wymienionych pozycjach opatrunków wyspowych posiadających przecięcie
warstwy papierowej wzdłuż krótszego boku opatrunku. Pozostałe parametry
zgodnie z SIWZ.

