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Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę  środków opatrunkowych . Nr sprawy 9/2019

Pytanie 1:
pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści siatkę w rozmiarze 10m x 1,5-3,5cm? 

Odpowiedź 1:

Zamawiający dopuszcza siatkę w rozmiarze 10m x 1,5-3,5cm

Pytanie 2:

pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści siatkę w rozmiarze 10m x 2,5-4,5cm?

Odpowiedź 2:

Zamawiający dopuszcza siatkę w rozmiarze 10m x 2,5-4,5cm.

Pytanie 3:

pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści siatkę w rozmiarze 10m x 5,0-9,5cm?

Odpowiedź 3:

Zamawiający dopuści siatkę w rozmiarze 10m x 5,0-9,5cm.

Pytanie 4:

pozycja 10

Czy  Zamawiający  dopuści  wycenę  za  op.  a’30szt  z  odpowiednim przeliczeniem zamawianych

ilości?

Odpowiedź 4:

Zamawiający dopuszcza wycenę za op. a’30szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Pytanie 5:

pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści  opaskę  elastyczną posiadającą  właściwości  kohezyjne umożliwiające

przywieranie  do  siebie  kolejno  nałożonych  warstw  bez  konieczności  stosowania  zapinek  oraz

dodatkowych mocowań?

Odpowiedź 5:

Zamawiający  dopuszcza  opaskę  elastyczną  posiadającą  właściwości  kohezyjne  umożliwiające

przywieranie  do  siebie  kolejno  nałożonych  warstw  bez  konieczności  stosowania  zapinek  oraz
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dodatkowych mocowań.

Pytanie 6:

pozycja 19-22,25-28,49

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji  do osobnego pakietu.   Państwa zgoda zwiększy

konkurencyjność  postępowania  i  umożliwi  Państwu  korzystny  wybór  spośród  większej  liczby

złożonych ofert.

Odpowiedź 6:

Zamawiający nie wydzieli pozycji: 19-22, 25-28 i 49 do osobnego pakietu.

Pytanie 7:

Pozycja 36-38

Prosimy o  doprecyzowanie,  czy  Zamawiający  ma  na  myśli  zamówienie  ilości  50  opakowań  (rękawice

pakowanie po 25 par), czy 50 par rękawic?

Odpowiedź 7:

Zamawiający w pozycjach:  36,37 i 38 potrzebuje 50 par rękawic.

Pytanie 8:

Pozycja 54

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 9cmx10cm?

Odpowiedź 8:

Zamawiający dopuszcza opatrunek w rozmiarze 9cmx10cm.

Pytanie 9:

pozycja 55

Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a’5szt. z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź 9:

Zamawiający dopuszcza opatrunek pakowany a’5szt. z przeliczeniem zamawianych ilości.

Z poważaniem
Anna Kurianowicz
Kier. Działu farm.


