Strzelce Op., dnia ż0.09.2018r,

Pytania

i

odpowiedzi

Wykonawcy zainteresowani uczęstnictwęm w zapytaniu ofertowym na zadanię:
,,Dostawa materiałów opatrunkowych dla Domu Pomocy w Strzelcach Op. z filią
w Szymiszowie i filią w Leśnicy ul. Strazacka 8".

Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Op.
w Leśnicyinformuje, że wpłynęły następujące pytania:
Pitanie nr

z ftIią w

Szymiszowie

i

filią

1:

Bardzo proszę o odpowiedż dotyczącą zŃącznika 2 punkt 5 jaka ilośćsztuk?
Odpowiedź:

Winno być plaster na rolce papierowy 2,5cmx5m

- 30szt

P}tanie nr 2:
Załącznik nr lpunkt 19 i 20 plastry polovis plus ScmxlOm x5szt, plastry polovis plus
2,5cmxl0m (tutaj nie ma długości10m tylko 5m)
Odpowiedz:
Zamawiający zmienia treścpoz.

nr

19:

winno być plastry Polovis Plus 5cmx5m - 10szt
Zamawlający zmtenia treśćpoz. nt 20:
winno być plastry Polovis Plus 2,5cmx5m - 20szt
P}tanie nr 3:
Czy zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Zńączntka I poz. 6 i dopuści:
Gaziki wykonane z wysokogatunkowej miękkiej włókniny o gramaturze 70glm2, rozmiar
złożonego gazika: 4x4,5cm, a rczłożonego lLxlż,5cm. 9 warstw, pakowane pojedyńczo
w saszetki, 100szt saszetek w opakowaniu zbiorazym kartoniku?
Odpowiedź:

Zamawiąący nie v,ryraża zgody

P}tanie nr 4:
Czy zamawiąący wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Załącznika I poz, 7 i dopuści:
Gaziki wykonane z wysokogatuŃowej miękkiej włókniny o gramaturze 70glm2, rozmiar
złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego l2x72,5cm, 9 warstw, pakowane pojedyńczo
w saszetki, iOOszt saszetek w opakowaniu zbiorczym kartoniku?
Odpowiedz:
Zamawiający nie v,ryruża zgody
P}.tanie nr 5:
Czy zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt

z

Zńączntka 2 poz. 4

i

dopuści:

Gaziki wYkonane z wysokogatunkowej miękkiej włókniny o gramaturue 70glm2, rozmiar
złożonego gazika: 4x4,5cm, a rczłożonego l2x72.5cm, 9 waistw, pakowŃ pojedyńczo

w saszetki, 100szt saszetek w opakowaniu zbiorczym kartoniku?
Odpowiedź:

Zamawnjący nie

Wrńa

zgody

Pr,tanie nr 6:
Czy zamawtający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z ZŃącznika 3 poz.4 i dopuści:
Gazikt wykonane z wysokogatunkowej miękkiej włókniny o gramaturze 70glm2,
nasączone 70% alkoholem izopropylowyffi, rczmiar złożonego gazika:4x4,5cm, a
rozłoŻonego 9xl2cm, 6 warstw, p&kowane pojedyńczo w saszetki, 100szt saszetek w
opakowaniu, zbiorczym kartoniku, wyrób medyczny klasy I?
1ub

Gaziki wykonane z wysokogatunkowej miękkiej włókniny o

gtamatutze 70glm2,
nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożotego gazika: 4x4,5cń, a
rozŁoŻonego l2xl2,5cm, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt saszetek w
opakowaniu zbiorczym kartoniku, wyrób medyczny klasy I?
Odpowiedź:

Zwnawiający nie wyraża zgody

nr 7:
Załącznik ff I P}.tanie

Poz. 12 czy

producenta (DiscoSpike)

Zarnawiający dopuści produkt równoważny innego

Odpowiedź:
Tak

P}tanie nr 8:
Załącznik nr
9,I m

l -poz, 19 i 20 Czy

Zamawiający dopuściplastry Plastovis

o

długości

Odpowiedź:

Nie - odpowiedź w pytaniu nr

2

Pytanie nr 9:
Załącznik nr 2 -poz.2 i 3 - Cry Zamawiający zgadza się na kompresy jałowe pakowane
po 3szt z przeliczeniem na pełne opakowania?
Odpowiedź:
Tak

Pytanie nr 11:
Załącznik nr 2 - Czy zamawiĄący dopuściplastry o szerokości 2,5cm?
Odpowiedź:
Tak

Pytanie

nr

12:

Załączntk nr 2
Odpowiedź:
Nie

- Czy

Zarnawiający zgadza się na kieliszki pakowane po 90szt

Pytanie ńr 13:
ZŃączntk rlr 2 -Czy zamawiający miał na myślistrzykawkę o pojemności 10ml?
Odpowiedź:
Tak - strzykawka o pojemności 10m1

Pytanie nr 14:
Załącznlk nr 3- Czy zamawtający zgadza się na plaster równowazny - Nonviplast?
Odpowiedź:

Nie

Pytanie

nr

15:

Czy zamawiający dopuści plaster Plastovis (Matopat)

o

takich samych parametrach?

Odpowiedź:

Nie

Wszystkie pozostałe warunki zapytania pozostają bez Zmlan.
Otrzymują:
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