
Pytania i odpowiedzi 

dotyczące zapytania ofertowego nr 8/2019 obejmującego „Dostawę materiałów opatrunkowych” 

dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku”. 

 

Pytanie 1 

Część nr 1, poz. 5, 6, 10, 11 

Czy Zamawiający dopuści przylepiec o długości 9,14m? 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

Pytanie 2 

Część nr 1, poz. 5, 7, 10 

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’24szt z przeliczeniem zamawianych ilości 

i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę? 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający wyraża zgodę.  

 

Pytanie 3 

Część nr 1, poz. 6, 8, 11 

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’12szt z przeliczeniem zamawianych ilości 

i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę? 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający wyraża zgodę.  

 

Pytanie 4 

Część nr 1, poz. 9 

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’6szt z przeliczeniem zamawianych ilości 

i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę? 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający wyraża zgodę.  

 

Pytanie 5 

Część nr 1, poz. 1, 2 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania plastra o parametrach  i właściwościach jak niżej: 

 

 

 

 

 

 

 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający wyraża zgodę.  

 

Pytanie 6 

Część nr 1, poz. 3, 4 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania plastra o parametrach i właściwościach jak 

niżej: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający wyraża zgodę.  

 

Pytanie 7 

Część nr 1, poz. 5 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepca hypoalergicznego, włókninowego, 

na kleju kauczukowym, który można go dzielić bez użycia nożyczek, w rozmiarze: 1,25 cm x 9,2 

m. Dobrze przylega i pewnie trzyma się.  

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający wyraża zgodę.  

 

Pytanie 8 

Część nr 1, poz. 5 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepców w opakowaniach handlowym 

a’24 szt. z podaniem ceny za 1 szt. z napisami i etykietą na opakowaniu handlowym? 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający wyraża zgodę.  

 

Pytanie 9 

Część nr 1, poz. 6 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepca hypoalergicznego, włókninowego, 

na kleju kauczukowym, który można go dzielić bez użycia nożyczek, w rozmiarze: 2,5 cm x 9,2 

m. Dobrze przylega i pewnie trzyma się.  

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający wyraża zgodę.  

 

Pytanie 10 

Część nr 1, poz. 6 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepców w opakowaniach handlowym 

a’12 szt. z podaniem ceny za 1 szt. z napisami i etykietą na opakowaniu handlowym? 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający wyraża zgodę.  

 

Pytanie 11 

Część nr 1, poz. 7 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje przylepca o wymiarach: 1,25 cm x 5 m? 

Odpowiedź brzmi: 



Tak, Zamawiający wymaga plastra o wymiarach: 1,25 cm x 5 m.  

 

Pytanie 12 

Część nr 1, poz. 7-9 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepca hypoalergicznego na tkaninie 

wiskozowej, który można go dzielić bez użycia nożyczek. Dobrze przylega i pewnie trzyma się 

skóry. 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający wyraża zgodę.  

 

Leżajsk, 8 lipca 2019 r. 
 

 


