
Kraków, dnia 25.10.2021r. 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE TREŚCI SWZ 
DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak WPS.SAG.272-1/21 

 
Szanowni Państwo, 
Stosując się do dyspozycji przepisu art. 284 ust. 2 w zw. z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 
2019 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2021 r., poz. 1129) zwanej dalej 
„ustawa”, Zamawiający – Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna zawiadamia, że w prowadzonym 
w trybie podstawowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa 
opatrunków, wyrobów jednorazowego użytku, materiałów stomatologicznych i ortodontycznych, 
narzędzi, testów oraz sprzętu medycznego (znak sprawy j. w.), wpłynęły zapytania dotyczące treści 
specyfikacji warunków zamówienia. Treść zapytań wraz z odpowiedziami poniżej: 

 

Pytanie nr 1 
Prosimy o dopuszczenie zaoferowania masek FFP3 jednorazowego użytku. Pozwoli to na złożenie 
oferty, pozwalającej uzyskanie waszej jednostce konkurencyjnej ceny. Jesteśmy polskim 
producentem maseczek medycznych FFP2 i FFP3. Posiadamy własne  linie produkcyjne służące do 
wytwarzania wysokiej jakości włóknin polipropylenowych wykorzystywanych do produkcji maseczek 
medycznych oraz półmasek ochronnych co pozwala nam na  zaoferowanie produktu wysokiej jakości 
w atrakcyjnej cenie. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.               
 
Pytanie nr 2 
Pakiet I, pozycja 9  
Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’6szt z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych 
ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?  
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.          
 
Pytanie nr 3 
Pakiet I, pozycja 9  
Czy Zamawiający dopuści plaster o długości 10m z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.   
 
Pytanie nr 4 
Pakiet I, pozycja 12  
Czy Zamawiający dopuści kompres ciepło/zimno w rozmiarze 13x14cm lub 16x26cm lub 12x29cm?  
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie nr 5 
Pakiet II  
Czy Zamawiający dopuści składanie oferty na pojedyncze pozycje?  
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie nr 6 
Pakiet II, pozycja 5  
Czy Zamawiający dopuści igły do karpuli 0,4x35?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 



Pytanie nr 7 
Pakiet II, pozycja 15, 16, 25, 34-39, 50-52, 54-56  
Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do oddzielnego zadania co umożliwi naszej firmie złożenie 
konkurencyjnej cenowo oferty?  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
 
Pytanie nr 8 
Pakiet II, pozycja 43-46  
Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe ze skalą rozszerzoną o 10%? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.    
 
Pytanie nr 9 
Pakiet II, pozycja 19  
Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji tylko szwy igłowe?  
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie nr 10 
Pakiet II, pozycja 49  
Czy Zamawiający dopuści śliniaki pakowane a’50 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.  
 
Pytanie nr 11 
Pakiet II, pozycja 57  
Czy Zamawiający dopuści zagłówki pakowane a’25szt. z przeliczeniem zamawianej ilości? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.  
 
Pytanie nr 12 
Pakiet III, pozycja 1  
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby czepek zwinięty był w harmonijkę?  
Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu.  
 
Pytanie nr 13 
Pakiet III, pozycja 2  
Czy Zamawiający dopuści fartuch z długimi rękawami zakończonymi poliestrowym mankietem?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza  pod warunkiem, że mankiet ma min. 3 cm szerokości i jest 
elastyczny oraz spełnia pozostałe parametry wymienione w OPZ. 
 
Pytanie nr 14 
Pakiet III, pozycja 4  
Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli w rozmiarze:  
-poszewka na poduszkę 70x80cm  
-poszwa na kołdrę 160x210cm  
-prześcieradło 150x210cm?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.  
 
Pytanie nr 15 
Pakiet VI  
Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości w części dłoniowej 0,14mm+/-0,02?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
 
 
 



Pytanie nr 16 
Pakiet VII  
Czy Zamawiający dopuści maseczki medyczne mocowana na gumki, wykonane z trzech warstw 
niepylącej włókniny polipropylenowej (25 g/m²+ 25 g/m²+ 25 g/m²)? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza  włókninę polipropylenową zamiast bawełny, pod warunkiem 
spełnienia pozostałych parametrów wymienionych w OPZ. 
 
Pytanie nr 17 
Pakiet III, poz. 1 
Czy zamawiający dopuści kolor niebieski? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
   
Pytanie nr 18 
Pakiet III, poz. 2 
Czy zamawiający dopuści długi rękaw zakończony mankietem z elastycznym ściągaczem? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza  pod warunkiem, że mankiet ma min. 3 cm szerokości oraz 
spełnia pozostałe parametry wymienione w OPZ. 
 
Pytanie nr 19 
Pakiet III, poz. 2 
Czy zamawiający dopuści długość ok. 118 cm (+/-2 cm)? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie nr 20 
Pakiet III, poz. 2 
Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 35 g/m2?  
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.     
 
Pytanie nr 21 
Pakiet III, poz. 4 
Czy zamawiający dopuści poszwy o wymiarach: na kołdrę 210 cm x 160 cm, na poduszkę 70 cm x 80 
cm, prześcieradło 150 cm x 210 cm, o gramaturze 25 g/? m2, wykonana z włókniny polipropylenowej 
jednowarstwowej, z etykietą zgodną z przepisami regulującymi oznakowanie wyrobów medycznych? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 22 
Pakiet III, poz.5 
Czy zamawiający dopuści wymiar 130 cm x 210 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 
 

Robert Kochański 
Sylwia Kućmierz 


