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Jastrzębie – Zdrój, 09 sierpnia 2019r.

Do wszystkich uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawy podstawowego
i pomocniczego sprzętu medycznego” (BZP.38.383-36.19).
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju na
podstawie § 22 ust. 9 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, stanowiącego Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 137/2016 z dnia 02.09.2016 r. odpowiada na zadane pytania w sposób
następujący:
Pytanie nr 1- pak. nr 1 poz. 11
Prosimy o wyjaśnienie czy papier w ww. pozycji ma być gładki czy w kratkę?
Odp.
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Formularzu oferty. Zamawiającemu nie robi różnicy czy
papier będzie gładki czy w kratkę.
Pytanie nr 2 – pak nr 1 poz. 12
Prosimy o wyjaśnienie czy papier w ww. pozycji ma być gładki czy w kratkę?
Odp.
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Formularzu oferty. Zamawiającemu nie robi różnicy czy
papier będzie gładki czy w kratkę.
Pytanie nr 3 – pak. nr 1 poz. 15
Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody typu TAB o rozmiarze 22 x 34 mm.
Odp.
Zamawiający dopuszcza w wyżej wymienionym pakiecie i pozycji elektrody typu TAB o rozmiarze
22 x 34 mm i dopisuje je w pakiecie.
Pytanie nr 4 – pak. nr 1 poz. 22
Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody z podłużnym wycięciem na kabel zamiast przecięcia.
Odp.
Zamawiający dopuszcza w ww. pozycji elektrody z podłużnym wycięciem na kabel zamiast przecięcia
i dopisuje w pakiecie.
Pytanie nr 5 – pak. nr 1 poz. 22
Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody z żelem stałym.
Odp.
Zamawiający dopuszcza w wyżej wymienionym pakiecie i pozycji elektrody z żelem stałym i dopisuje w
pakiecie.
Pytanie nr 6 – pak. nr 1 poz. 22, 23
Prosimy o dopuszczenie możliwości podania ceny za op. – 50 szt. z jednoczesnym przeliczeniem
wymaganych ilości.
Odp.
Zamawiający dopuszcza możliwości podania ceny za op. – 50 szt. z jednoczesnym przeliczeniem
wymaganych ilości poprzez dodanie w pkt II ust. 3 Formularza oferty zapisu:
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„Dopuszcza się składanie ofert na preparaty w innych opakowaniach jednostkowych, obowiązuje
wtedy przeliczenie ilości preparatu do wartości sumarycznej podanej przez Zamawiającego (dopuszcza
się zaokrąglenie w górę)”.
Pytanie nr 7 – pak. nr 1 poz. 22, 23
Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na podanie ceny za op. – 50 szt., prosimy wówczas
o dopuszczenie możliwości podania ceny jednostkowej netto z zaokrągleniem do 4 miejsc po
przecinku.
Odp.
Zamawiający odpowiedź na to pytanie zawarł w odpowiedzi na pytanie nr 7.
Pytanie nr 8 – pak. nr 1 poz. 24
Prosimy o dopuszczenie możliwości podania ceny za op. – 25 szt. z jednoczesnym przeliczeniem
wymaganych ilości.
Odp.
Zamawiający dopuszcza możliwości podania ceny za op. – 25 szt. z jednoczesnym przeliczeniem
wymaganych ilości poprzez dodanie w pkt II ust. 3 Formularza oferty zapisu:
„Dopuszcza się składanie ofert na preparaty w innych opakowaniach jednostkowych, obowiązuje
wtedy przeliczenie ilości preparatu do wartości sumarycznej podanej przez Zamawiającego (dopuszcza
się zaokrąglenie w górę)”.
Pytanie nr 9 – pak. nr 1 poz. 25
Prosimy o dopuszczenie możliwości podania ceny za op. – 2 szt. z jednoczesnym przeliczeniem
wymaganych ilości.
Odp.
Zamawiający dopuszcza możliwości podania ceny za op. – 2 szt. z jednoczesnym przeliczeniem
wymaganych ilości poprzez dodanie w pkt II ust. 3 Formularza oferty zapisu:
„Dopuszcza się składanie ofert na preparaty w innych opakowaniach jednostkowych, obowiązuje
wtedy przeliczenie ilości preparatu do wartości sumarycznej podanej przez Zamawiającego (dopuszcza
się zaokrąglenie w górę)”.
Pytanie nr 10 – pak. nr 1 poz. 25
Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji jednorazowych pasów do mocowania głowic KTG o rozmiarze
6 x 150 cm.
Odp.
Zamawiający dopuszcza w ww. pozycji jednorazowych pasów do mocowania głowic KTG o rozmiarze
6 x 150 cm i zmienia zapis w pakiecie z:
Jednorazowe paski do mocowania głowic KTG wysoce elastyczne, szerokość 6-8 cm, długość 120-140
cm, zapięcie na guzik, po 2 lub 10 sztuk w opakowaniu, na:
Jednorazowe paski do mocowania głowic KTG wysoce elastyczne, szerokość 6-8 cm, długość 120-150
cm, zapięcie na guzik, po 2 lub 10 sztuk w opakowaniu.
Pozostałe zapisy w Formularzu oferty nie ulegają zmianie.
Z poważaniem
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