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INFORMACJA 

 

W związku z pytaniami dot. postępowania na dostawę materiałów medycznych dla 
RCKiK w Kaliszu, udzielamy następujących wyjaśnień: 
 
1. Czy Zamawiający dopuści składanie ofert elektronicznie w postaci dokumentu .pdf 
podpisanego podpisem kwalifikowanym lub zaufanym, wysłanym wraz z pełnomocnictwem na 
adres e-mail? 

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na składanie ofert elektronicznie w postaci 
dokumentu .pdf podpisanego podpisem kwalifikowanym lub zaufanym, wysłanym wraz z 
pełnomocnictwem na adres e-mail. 

 
2. Dotyczy pozycja 2 w załączniku nr 1 Formularz oferty:  
Czy Zamawiający dopuści kompres włókninowy o gramaturze 40g/m2? 
 
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza kompres włókninowy o gramaturze 40g/m2 w 
związku z tym zmianie ulegają zapisy pozycji nr 2 w załączniku nr 1 Formularz oferty (w 
załączeniu)  
 
3. Dotyczy pozycja 2 w załączniku nr 1 Formularz oferty:  

Czy Zamawiający dopuści kompres włókninowy w rozmiarze 7,5x7,5cm pakowany a’10 sztuk z 
odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości? 

Odp.: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczące ww. w załączniku nr 1 Formularz 
oferty. 
 

4. Dotyczy pozycja 4 w załączniku nr 1 Formularz oferty:  
Czy Zamawiający dopuści podkład w roli wykonany z pulpy celulozowej o gramaturze 23 g/m2 
laminowanej folią o gramaturze 10g o szerokości 58cm i długości 50m z perforacją co 38cm? 
 
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza podkład w roli wykonany z pulpy celulozowej o 
gramaturze 23 g/m2 laminowanej folią o gramaturze 10g o szerokości 58cm i długości 
50m z perforacją co 38cm. Tym zmianie ulegają zapisy pozycji nr4 w załączniku nr 1 
Formularz oferty (w załączeniu) 
 
5. Dotyczy pozycja 4 w załączniku nr 1 Formularz oferty:   
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Czy Zamawiający dopuści podkład w roli bibułowy 2-warstwowy podfoliowany o gramaturze 
36g/m2, szerokości 50cm, perforacji co 50cm i długości 40m z odpowiednim przeliczeniem 
zamawianej ilości?  
 
Odp.: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczące ww. w pozycji nr 4 załącznika nr 
1 Formularz oferty. 
 
6. Dotyczy pozycja 4 w załączniku nr 1 Formularz oferty: 
Czy Zamawiający dopuści podkład w roli o średnicy tulei wewnętrznej min. 40mm? 

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza podkład w roli o średnicy tulei wewnętrznej min. 
40mm. Tym zmianie ulegają zapisy pozycji nr4 w załączniku nr 1 Formularz oferty (w 
załączeniu) 
 

7. Dotyczy pozycja 5,6 w załączniku nr 1 Formularz oferty: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’100 sztuk z odpowiednim 
przeliczeniem zamawianej ilości? 
 

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wycenę za opakowanie a’100 sztuk z 
odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości. 

8. Dotyczy pozycja 5,6 w załączniku nr 1 Formularz oferty: 
Czy Zamawiający dopuści przyrządy do preparatyki krwi pakowane zbiorczo a’100 sztuk z 
podaniem ceny za 1 sztukę? 

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza przyrządy do preparatyki krwi pakowane zbiorczo 
a’100 sztuk z podaniem ceny za 1 sztukę. 

9. Dotyczy pozycja 7 w załączniku nr 1 Formularz oferty: 
Czy Zamawiający dopuści ochraniacze o długości 38 cm? 
 
Odp.: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczące ww. w pozycji 7 załącznika nr 1 
Formularz oferty. 
 

10. Dotyczy pozycja 7 w załączniku nr 1 Formularz oferty: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’100 sztuk z odpowiednim 
przeliczeniem zamawianej ilości? 

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wycenę za opakowanie a’100 sztuk z 
odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości. 

11 . Dotyczy pozycja 8 w załączniku nr 1 Formularz oferty: 
Czy Zamawiający dopuści przylepiec włókninowy w rozmiarze 2,5cm x 9,14m? 
 
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza przylepiec włókninowy w rozmiarze 2,5cm x 9,14m. 
Tym zmianie ulegają zapisy pozycji nr 8 w załączniku nr 1 Formularz oferty (w 
załączeniu) 
 

12. Dotyczy pozycja 8 w załączniku nr 1 Formularz oferty: 
Czy Zamawiający dopuści przylepiec włókninowy z perforacją umożliwiającą dzielenie wzdłuż i 
w poprzek bez użycia nożyczek, a tym samym odstąpi od wymogu dodatkowego dyspensera w 
opakowaniu?  



 

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza przylepiec włókninowy z perforacją umożliwiającą 
dzielenie wzdłuż i w poprzek bez użycia nożyczek, bez wymogu dodatkowego dyspensera 
w opakowaniu. Tym zmianie ulegają zapisy pozycji nr 8 w załączniku nr 1 Formularz 
oferty (w załączeniu) 

13 Dotyczy pozycja 8 w załączniku nr 1 Formularz oferty: 
Czy Zamawiający dopuści przylepiec włókninowy pakowany zbiorczo w kartonik a’12 sztuk z 
podaniem ceny za 1 sztukę? 
 
Odp.: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczące ww. w pozycji 8 załącznika nr 1 
Formularz oferty. 
 
14. Dotyczy pozycja 8 w załączniku nr 1 Formularz oferty: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’12 sztuk z odpowiednim 
przeliczeniem zamawianej ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań handlowych w górę? 
 
Odp.: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczące ww. w pozycji 8 załącznika nr 1 
Formularz oferty. 
 

15. Dotyczy pozycja 9 w załączniku nr 1 Formularz oferty: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’10 sztuk z odpowiednim 
przeliczeniem zamawianej ilości? 

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wycenę za opakowanie a’10 sztuk z 
odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości? 

16. Dotyczy pozycja 10 w załączniku nr 1 Formularz oferty: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’50 sztuk z odpowiednim 
przeliczeniem zamawianej ilości? 

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wycenę za opakowanie a’50 sztuk z 
odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości 

 

 

                                                                                           Z poważaniem 

Małgorzata Tarnawska 
Dyrektor 

     RCKiK w Kaliszu 
 

Załączniki: 
1. Formularz oferty po zmianie - do wypełnienia. 

 


