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  Wykonawcy,                    
            którzy ubiegają się  o udzielenie

 zamówienia publicznego

Znak sprawy: DZPiZ/5/2023/AR 

Dotyczy: Zaproszenia do złożenia oferty cenowej na ‘’ Dostawa materiałów opatrunkowych’’

Zamawiający –  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie, ul. Cicha 14,
21-100  Lubartów,   w  związku  z  zapytaniami  dotyczącymi  treści  Zaproszenia –  przekazuje  treść
zapytań nadesłanych do w/w postępowania  wraz z odpowiedziami, o treści jak poniżej:

Pytanie nr 1

Pakiet nr 1.1, pozycja 1-6

Czy Zamawiający ma na myśli rolkę 25m w stanie rozciągniętym?

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zgodnie z Zaproszeniem .

Pytanie nr 2

Pakiet nr 1.1, pozycja 1-6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za rolkę a’10m w stanie spoczynku = a’25m w stanie 

rozciągniętym?

Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zgodnie z Zaproszeniem.

ul. Cicha 14    |  21-100 Lubartów    |
tel. 81 855 20 41 |   fax. 81 855 28 76  |

www.spzoz-lubartow.pl  |

Regon: 431219957    |
NIP: 7141632875      |
KRS: 0000098568     |

            

mailto:sekretariat@spzoz-lubartow.pl


Pytanie nr 3

Pakiet nr 1.2, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści "Samoprzylepny opatrunek z hydrokapilarnym wkładem chłonnym (technologia 

3DFit) z cząsteczkami superabsorbentu, wodoodporny z hydrokoloidową , przylepną powłoką zewnętrzną 

oraz z nieprzylepną warstwą kontaktową. Opatrunek do stosowania na rany przewlekłe z dużym wysiękiem. 

Maksymalne utrzymanie opatrunku na ranie do 7 dni."?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4

Pakiet nr 1.2, pozycja 1-7

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’10szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych 

ilości?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza .

Pytanie nr 5

Pakiet nr 1.2, pozycja 2-3,6-7

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 15x15cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z Zaproszeniem .

Pytanie nr 6

Pakiet nr 1.2, pozycja 2-3

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 20x20cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z Zaproszeniem .

Pytanie nr 7

Pakiet nr 1.2, pozycja 8-9

Czy Zamawiający wydzieli poz.8-9 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie

konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego

priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli

Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej

konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości

wyboru?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z Zaproszeniem.
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Pytanie nr 8

Pakiet nr 1.3, pozycja 1-3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę zaoferowanie opaski gipsowej o czasie wiązania około 3 minuty?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z Zaproszeniem .

Pytanie 9

Pakiet nr 1.3, pozycja 1-3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę zaoferowanie opaski gipsowej o czasie wiązania około 5-6 minut?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z Zaproszeniem .

                                                                              

                                                                                                                    Z poważaniem:  
                                                                                              DYREKTOR

                                                                                             Samodzielnego Publicznego
                                                                                            Zakładu Opieki Zdrowotnej

                                                                                       w Lubartowie
                                                                                                MGR MIROSŁAW MAKAREWICZ   
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