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Egzemplarz nr 1 

Malbork, dnia 31 sierpnia 2020 r.  

               

 

Wszyscy uczestnicy postępowania 

(strona internetowa Zamawiającego) 

                 
 

Nr sprawy: 22. BLT.SZP.2612.74.2020 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego  

Nazwa zadania: Dostawa pakietów medycznych IPMED dla 22. Bazy Lotnictwa 

Taktycznego w Malborku. 

 

 

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ  

 
Szanowni Państwo,  

 

1. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo 

zamówień publicznych” (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zw. dalej Ustawą, Zamawiający  

w odpowiedzi na zadane pytania informuje:  

 

Pytanie z dnia 21.08.2020 r. 

Pytanie nr 1 

Dotyczy taśmy samozaczepnej opakowania IPMED i nowego pliku WET 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania taśmy samozaczepnej o poniższych 

parametrach przy zachowaniu pozostałych wymagań WTT, ponieważ wiodący producent 

taśm samozaczepnych zmienił parametry produkowanych taśm i taśmy o parametrach                     

z aktualnego WET IPMED nie są już produkowane? Na dowód załączamy aktualny plik 

dokumentacji technicznej producenta oraz prosimy o stosowne poinformowanie Zarządu 

Wojskowej Służby Zdrowia w celu aktualizacji WET dla IPMED. 

- całkowita wysokość rozdzielonej taśmy haczyk: 2,1mm (+/-0,2mm) 

- całkowita wysokość rozdzielonej taśmy pętelka: 2,2 mm (+/- 0,3 mm) 

- gramatura haczyk: 325 gr/ m² (+/-10%) 

- gramatura pętelka: 320 gr/ m² (+/-10%) 

 

Wyjaśnienie: W celu zachowania unifikacji opakowania IPMed Zamawiający nie wyraża 

zgody na odstępstwa zawarte w WET. Parametry poszczególnych komponentów 

składowych opakowania opisują pewien zakres, dając możliwość dostosowania będących 

na rynku produktów (np.: Gramatura haczyk 300g/m2 ±10% pozwala zastosować produkty 

w przedziale od 270 do 330g/m2). W związku z powyższym Zamawiający nie widzi 

wystarczającego uzasadnienia do zmiany aktualnych WET. Nie mniej jednak w obliczu 
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panującej pandemii i możliwych do wystąpienia problemów z zakupem elementów 

składowych opakowania IPMed, Zamawiający w ramach wyjątku, dopuszcza zastosowanie 

produktów posiadających wyższe niż opisane w WET, parametry wytrzymałościowe                         

i jakościowe, nie wpływające na wielkość oraz funkcjonalność całego pakietu IPMed. 

 

Pytanie nr 2 

Dotyczy rurki nosowo- gardłowej i nowego pliku WET 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rurki nosowo-gardłowej spełniającej 

opisane parametry w WTT w opakowaniu o wymiarach maksymalnie 12cmx22 cm? 

Rurka o którą pytamy od lat jest dostarczana w zestawach typu PRS, PRM ,TL ,IPMED do 

Wojska Polskiego. 

Producent nie zmieni aktualnej linii produkcyjnej, gdyż dostosował ją do własnych 

potrzeb, a 2cm większe opakowanie nie zmienia własności użytkowych rurki, której 

opakowanie jest w IPMED zwinięte w rulon. 

 

Wyjaśnienie: Opakowanie rurki nosowo-gardłowej nie jest parametrem, który                      

w jakikolwiek sposób wpływa na funkcjonalność produktu pod warunkiem, że 

proponowane opakowanie wraz z jego zawartością da się umieścić w IPMed w taki sposób 

by nie uległo uszkodzeniu ani opakowanie ani sama rurka nosowo-gardłowa. Wobec 

powyższego Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opakowania dla rurki nosowo-

gardłowej o wymiarach innych niż wskazane w WTT pod wyżej wymienionymi 

warunkami.   

 

Wszelkie ustalenia dotyczące terminu, miejsca składania  

i otwarcia ofert jak i pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.                                        

Zamawiający informuje, że wszelkie wyjaśnienia stają się integralną częścią Specyfikacji                             

i będą wiążące przy składaniu ofert.  

                                                  

 

 
 

Z poważaniem   

                                                   

ZASTĘPCA DOWÓDCY 

22. BAZY LOTNICTWA TAKTYCZNEGO 

/-/ ppłk Jerzy GOLENIOWSKI 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonano w 1 egz.:  

Egz. Nr 1 – ad acta,  

Wykonała: J. Narloch (tel. 261 536 713)   

Dostęp do dokumentu: Sekcja Zamówień Publicznych 


