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PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

O ZNAKU ZP 6/2018 

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań  

i udzielonych odpowiedzi dotyczących treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na dostawę do 

Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie wyrobów medycznych i innego sprzętu medycznego. 

 
Pytanie: 

„Część 3, pozycja 5- Czy zamawiający dopuści kieliszki do leków 30 ml w opakowaniu 75” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści kieliszki do leków w proponowanym opakowaniu ze stosownym przeliczeniem 

ilości. 

 

Pytanie: 

„Część 3, pozycja 7- Czy zamawiający dopuści jednorazową nerkę medyczną o pojemności 700 ml  

pakowaną po 300 sztuk z przeliczeniem do 10 opak?” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści jednorazową nerkę medyczną w proponowanym opakowaniu ze stosownym 

przeliczeniem ilości. 

 

Pytanie: 

„Część 3, pozycja 8- Czy zamawiający dopuści nerkę medyczną dla dorosłych przeznaczoną do 

mycia w myjniach - dezynfektorach 20 cm?” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuści nerki medycznej w proponowanym rozmiarze. 

 

Pytanie: 

„Część 3, pozycja 9 -Czy zamawiający wymaga okularów posiadające zauszniki z regulacją długości?” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga, ale dopuści okulary posiadające zauszniki z regulacją długości. 
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Pytanie: 

„Część 3, pozycja 15- Czy zamawiający dopuści szczoteczki laboratoryjne do rurek tracheotomijnych 

o długości 20-30 cm, zakończone włosiem z nylonu, o długości 5-10 cm, pakowane pojedynczo op. 

Zbiorcze 100 sztuk?” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści szczoteczki laboratoryjne w proponowanym opakowaniu ze stosownym 

przeliczeniem ilości. 

 

Pytanie: 

„Część 3,  pozycja 17- Czy zamawiający dopuści termometr elektroniczny pakowany pojedynczo?” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści termometr elektroniczny w proponowanym opakowaniu ze stosownym 

przeliczeniem ilości. 

 

Pytanie: 

„Część 4, pozycja 4- Czy zamawiający wymaga maski ochronnej o skuteczności filtracji na pakowane  

99,99 %?” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga, ale dopuści podane maski ochronne. 

 

Pytanie: 

„Część 4, pozycja 11 Czy zamawiający dopuści podkład wielokrotnego użytku z wewn. Warstwą z 

poliuretanu, bez zakładek, 85 cm x 90 cm (+/- 10 cm)?” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści podkład wielokrotnego użytku o podanych parametrach. 

 

Pytanie: 

„Część 4, pozycja 12- Czy zamawiający dopuści podkład wielokrotnego użytku, nieprzemakalny, z 

wewn. Warstwą z poliuretanu , z zakładkami z bawełny do podwijania pod materac 85 x 90 cm ( +/- 10 

cm)?” 
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Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści podkład wielokrotnego użytku o podanych parametrach. 

 


