Strzelce Op., dnia 18.10.2019r"

Pytania

i

odpowiedzi
Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w zapytaniu ofertowym na zadanię: ,,Dostawa
materiałów opatrunkowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z
filią w Sz;łniszowie i filią w Leśnicy ul. Strażacka 8".

Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Op.
w Leśnicy informuje, ze wpłynęły następujące pytania:

z fiIią w

Szymiszowie

i

filią

P}tanie nr 1:
Czy zamawiający wydzieli do osobnego nieza\eżnego Pakietu produkt z ZŃącznika 2
poz.5 i dopuści:Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o grawtaturze 70glm2,
rozmiar złożonego gazlka 4x4,5cm, a rozłożonego 12xl2,5cm. czterokrotnie złożone,9
warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym kartoniku , wyrób medyczny klasy I?,
Odpowiedz nr 1:
Zamawiąący nie wyraża zgody
P}.tanie nr 2:
Czy zarnawiający

wydzieli do osobnego niezależnego Pakietu produkt z Załącznika 3
poz. 7 i dopuści:Gaziki wykonane z wysokogatuŃowej włókniny o gramaturze 70glm2,
nasączone 70Yo alkoholem izopropylowyffi, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a
rozłożonego9xl2cm, trzykrotnie złożone,6 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki,
100szt" saszętek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku, wyrób medyczny klasy I?
1ub

z

wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70glmż, fiasączonę 70oń
alkoholem izopropylowym, rozmiar zŁożonego gazika 4x4,5cm, a rońożonego I2xl2,5cm,
czterokrotnie zŁożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w
opakowaniu zbiarczym - kartoniku, wyrób medyczny klasy I?

Gaziki wykonane

Odpowiedz nr 2:
Zamawiający nie wytaża zgody
P}.ianie rn 3:
Czy Zamawiający wydzieli do osobnego niezależnego Pakietu prodŃt z Załącznika 3
poz.9 i dopuści: Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o granaturze 70glm2,
rozmiar złożonegogazika4xł,Scm, a rozłożonego t2xl2,5cm, czterokrotnie złożone, 9
warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym kartoniku, wyrób medyczny klasy I?

Odpowiedź nr 3:
Zamawtający nie Wraża zgody
Pl.tanie nr 4:
Czy Zarnawialący wydzieli do osobnego nieza\eżnego Pakietu produkt z Załącznika 3
poz. 10 i dopuści:Gaziki wykonane z wysokogatuŃowej włókniny o gramaturze
70glm2, rozmla: złożonego gazlka 4x4,5cm, a rozłożonegolżxlżo5cm,czterokrotnie
złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu
zbiotczym - kartoniku, wyrób medyczny klasy I?

Odpowiedź nr 4:
Zanawiający nie wyraża zgody"

nr 5:
CzY Zamawiający wydzieli do osobnego niezależmego Pakietu produkt z Załączłttka3
Poz. 11 i doPuŚci: Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze
70glm2, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rczłożonego l2xl}l5cm] czterokrotnie
złoŻone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 10Ószt saszetek w opakowaniu
zbiorczym - kartoniku, wyrób medyczny klasy I?
P}rtanie

Odpowiedź nr 5:
Zamawiąący nie vłyrażazgody.
P}rtanie

nr

6:

Proszę o sProstowanie dotyczące przetalgu na zamówienie opatrunków jałowych
w
zńączniku 3 odnośniepoz. 9 i 15. Które z wymienionych kompresów"są jaiowe a
które niejałowe (kompresy jałowe pakowane są po 3szi a niejałówe po 100szt
w
opakowaniu. W pozycji 15 jest błąd).
Odpowiedź nr 6
Załącznik nr 3: poz.

9 kompresy lOcmxlOcm niejałowe w op. 100szt - 20opak,
poz. l5jest kompresy jałowe lOcmxlOcm po 100sż - l0opak.
winno być kompresy jałowe 10cmxlOcm po 3szt - 335opak.

P}tanie nr 7:
Poz. 10 i 11 w załączniku nr 3. Mam pl,tanie odnośnie kompresów o rozmiarach
I2xI2 i 8x8, w swojej ofercie nie posiadamy kompresów o takim rozmiarzę a też nię
mogę się u innych producentów doszukać tego typu kompresów. czy mógłbym
w
Zamlati ZaProPonowaĆ komPresy 10x10 w ilości4bsztuk (.r'r*u *.ryrtt i.ń
kómpresów
niejałowYch) lub też zaproponować rozmiar 7,5 lub też 10x20l7l8. Zapytanię
również
do pozycji 9 i 15 w załączniku 3. Rozumiem, że w pozycji 9 chodzi'o ko*pr..y
niejałowe a w pozycji 15 o kompresy iałowe?
Odpowiedź nr 7:
Załącznikrlr 3.Poz.70 jest kompresyl2cmxl2cmniejałowe w opak.po 100sź-10opak.
winno być lOcmx2}cm niejałowe w opak. p-o toorrt toopak.
-

Załącznik nr 3.Poz.II jest 8cmx8cm niejałowe w opak. 100sń - !}szt
winno byc 7,5cmx7,5cm niejałowe w opak. 100szt
Załącznik nr 3: poz.
poz,

-

lOopak.

9

kompresy lOcmxlOcm niejałowe w op. 100szt - 2Oopak.
jest
15kompresy jałowe lOcmxlOcm po 100szt - 10 opak.
winno być kompresy jałowe 10cmxlOcm po 3szt - 335opak.

P}tanie nr 8:
Miałbym jeszcze pytanie do pozycji 4 w załączniku nr 1. plastry polovis plus
wYstęPują w rozmiarach: (Dostępne rozmiary: 5mx12,5mm, smxŻsmm,
5mx5Omm), a
wYstęPuje
plaster
polovis
plus
o
rczmiaruę
ScmxlOm.
Bardzo
|v ^zaPYtaniu
proszę o
informację , jaki państwo rozmiar dokł-adnie potrzebujecie,

Odpowiedź nr 8:
Zńącznik nr 1" Poz. 4 jest plastry Polowis plus 5cmxl0m - lOopak.
winno być plaster Polovis plus 5mx5Omm - l0opak.
Powyższe odpowiedzi stanowią integralną częśćzapytania ofertowego.
Otrzymują:
1. x strona intemetowa

2.x tablicaogłoszeń
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