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Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku

Oznaczenie sprawy: 25/ZP/2014

W związku  z  wniesieniem zapytań  przez  Wykonawcę,  Zamawiający przedstawia  treść  zapytań  i  udziela 
pisemnych  wyjaśnień  zgodnie  z  art.38  ust.2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  roku  Prawo  zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami).

Pytanie 1
2. Czy Zamawiający w pakiecie XV dopuszcza:

Poz. 1 worek jednoczęściowy z okienkiem z możliwością opróżniania, beżowy z płytka hydrokoloidową o 
rozmiarze (do docięcia) 10-76mm
Poz. 3 płytki hydrokoloidowe do docięcia 60/10-55mm 
Poz. 3 płytki hydrokoloidowe do docięcia 70/10-65mm
Poz. 4 worek z możliwością opróżniania kompatybilny z płytką bez okienka

Odpowiedź: 
Nie.

Pytanie 2
Czy Zamawiający dopuszcza składanie zamówień w pełnych opakowaniach handlowych (Worki stomijne 
pakowane po 30 sztuk w opakowaniu handlowym, płytki  stomijne pakowane po 5 sztuk w opakowaniu 
handlowym,  pierścień uszczelniający pakowany po 30 sztuk w opakowaniu handlowym)? W przypadku 
naszej  firmy  nie  ma  możliwości  sprzedawania  w  pojedynczych  sztuk,  gdyż  magazyn  znajduje  się  na 
Węgrzech skąd bezpośrednio wysyłany jest towar do Zamawiającego

Odpowiedź: 
Nie.

Pytanie 3
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie wysyłania faktury osobno nie wraz z towarem, 
gdyż w przypadku naszej firmy towary wysyłany jest z Magazynu na Węgrzech natomiast faktury z biura z  
Warszawy co uniemożliwia wysyłania towar i faktury razem. Do każdej dostawy dołączony jest dokument  
WZ, faktura dostarczana jest w ciągu 48 godzin. Czy Zamawiający dopuszcza taką możliwość?

Odpowiedź: 
Nie.

Pytanie 4
Zwracamy się z prośba do Zamawiającego o dopuszczenie dostarczenia towaru „na cito” w ciągu 48 godzin,  
gdyż  w  przypadku  naszej  Firmy  towar  dostarczany  jest  z  naszego  magazynu  na  Węgrzech  stąd  brak 
możliwości dotracenia zamówienia sprzętu w krótszym czasie. 

Odpowiedź: 
Tak. 

Powyższe wyjaśnienie zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 31.07.2014 r.


