
                                                                                    

Wrocław, dn. 06.05.2020r. 

 

Dotyczy postępowania nr 09/Z/1-2/2020 na Dostawę materiałów opatrunkowych i opatrunków 

przylepnych w okresie 15 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa  

i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu 

na: 

Zadanie 1: materiały opatrunkowe 

Zadanie 2: opatrunki przylepne. 

 

 

Pytanie nr  1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Zadania nr 1 pozycji 5, co umożliwi udział w 

przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej? 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy do SIWZ. 

 

 

Pytanie nr  2 
Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 1 w pozycji 4 przylepiec na włókninie, pozostałe parametry 

bez zmian, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu 

otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści przylepiec na włókninie, pod warunkiem, że pozostałe parametry pozostaną 

zgodnie z SIWZ.  

 

 

Pytanie nr  3 
Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 2 opatrunek z wkładem chłonnym na hypoalergicznym 

kleju kauczyukowym, pozostałe parametry bez zmian, co umożliwi udział w przetargu większej 

liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy do SIWZ. 

 

 

Pytanie nr 4 – dotyczy Zadania nr 1 poz. 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 1 poz. 2 kompresów pakowanych po 

2 sztuki , w ilości 30 000 opakowań? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy do SIWZ. 

 

Zgodnie ze specyfikacją Zamawiający dopuszcza dowolną wielkość opakowania zbiorczego 

kompresów, pod warunkiem, że każdy pojedynczy kompres będzie w oddzielnym opakowaniu, tak 

jak w opisie. 

 

 

 

 



Pytanie nr 5 – dotyczy Zapisów Specyfikacji 

W związku z rozbieżnością w okresie obowiązywania umowy – w część I Specyfikacji podano 15m-

cy, w § 2 ust. 1 -12 m-cy projekcie umowy, prosimy o sprecyzowanie na jaki okres zostanie zawarta 

umowa. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że umowa ma zostać zawarta na okres 15 miesięcy. Tym samym 

Zamawiający zmienia zapisy do umowy. 

 

Było: 

§ 2 

przedmiot umowy 

 

1. Dostawa materiałów opatrunkowych i opatrunków przylepnych dla Regionalnego Centrum 

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu w okresie 

12miesięcy.  

Zadanie 1/2 

 

Jest: 

§ 2 

przedmiot umowy 

 

1. Dostawa materiałów opatrunkowych i opatrunków przylepnych dla Regionalnego Centrum 

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu w okresie 

15 miesięcy.  

Zadanie 1/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

W/w zmiany określone powyżej, obowiązują stosownie w całej SIWZ 

 

 

 

 

 

 

 


