
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
dot. przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych, 

wg formularza cenowego nr 6/2022 - pytanie nr 2 
 

 
 

      Na podstawie art.135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
Zamówień Publicznych (Dz.U.2021.1129) Zamawiający nie ujawniając źródła 
zapytania, przekazuje treść założonych w toku postępowania zapytań wraz z 
wyjaśnieniami. 

 
W odpowiedzi na pytania Wykonawcy wyjaśniam: 
 

„Prosimy o udzielenie wyjaśnień w poniższym zakresie: 

pakiet 1, poz. 12,13,33,35, 

Czy zamawiający wydzieli poz.12,13,33,35 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie 
pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych 
pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia.  Złożenie 
ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z 
zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa 
liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru. 

ODP:  Zamawiający nie dopuszcza możliwości wydzielania poszczególnych pozycji z 
wyszczególnionych pakietów (rozdział IV pkt 5 SWZ).  

 

pakiet 1, poz. 12-13 

Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 
100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

ODP: Tak, pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SWZ. 

 
pakiet 1, poz. 35 
czy zamawiający dopuści skalowanie co 1 ml? 
ODP: Tak. 
 
pakiet 2, poz. 8-9 
Czy zamawiający wydzieli poz.8-9 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na 
złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla 
Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia.  Złożenie ofert przez różne 
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Wykonawcy 
 



firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz 
zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów 
stwarza większe możliwości wyboru. 

ODP:  Zamawiający nie dopuszcza możliwości wydzielania poszczególnych pozycji z 
wyszczególnionych pakietów (rozdział IV pkt 5 SWZ).  

pakiet 2, poz. 8 
Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z zaczepem na zacisku 
rolkowym, bez miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej 
posiada osłonę z tworzywa sztucznego? 

ODP: Nie. 

pakiet 2, poz. 9 
czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania bez skrzydełek dociskowych? 
 
ODP: Nie. 

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z 
informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak 
zawartości ftalanów? 

ODP: Tak.   

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego 
zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły 
biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego? 

ODP: Nie. 

pakiet 5, poz. 1 
czy zamawiający dopuści czepek w kolorze niebieskim? 
ODP: Tak. 

czy zamawiający dopuści gramaturę ok. 25 g/m2? 

ODP: Tak. 

Prosimy o dopuszczenie czepka pakowanego w opakowanie foliowe po 100 szt., taki 
sposób pakowania zmniejsza powierzchnię magazynowania lub/i przechowywania, 
opakowanie w foli gwarantuje również higieniczne przechowywanie i wyjmowanie  - 
sposób pakowania nie wpływa na jakość produktu i jego wartości użytkowe. 

ODP: Nie. 

pakiet 2, poz. 2 
czy zamawiający dopuści czepek o gramaturze min. 16 g/m2? 
ODP: Nie. 

czy zamawiający dopuści czepek tylko w kolorze niebieskim? 

ODP: Tak. 

Prosimy o dopuszczenie czepka pakowanego w opakowanie foliowe po 100 szt., taki 
sposób pakowania zmniejsza powierzchnię magazynowania lub/i przechowywania, 
opakowanie w foli gwarantuje również higieniczne przechowywanie i wyjmowanie  - 
sposób pakowania nie wpływa na jakość produktu i jego wartości użytkowe. 

ODP: Nie. 

pakiet 2, poz. 12-13 
czy zamawiający dopuści maski w kolorze wyłącznie niebieskim? 
ODP: Tak. 
 



pakiet 2, poz. 5 
czy zamawiający dopuści fartuch o gramaturze min. 20 g /m2? 
ODP: Nie. 
 
pakiet 2, poz. 6-7 
czy zamawiający dopuści fartuch o gramaturze min. 35 g /m2? 
ODP: Do pozycji 6 nie, do pozycji 7 tak. 
 
pakiet 2, poz. 26 
Czy zamawiający dopuszcza : bluza z okrągłym wycięciem pod szyją w kształcie U, 
krótkim rękawem i przednimi kieszeniami; spodnie z paskiem do regulacji oraz z tylną 
kieszenią. 
ODP: Nie. 
 
pakiet 2, poz. 1-2,5-7,12-13 
Czy zamawiający wydzieli poz. 1-2,5-7,12-13 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie 
pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych 
pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia.  Złożenie 
ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z 
zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa 
liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru. 

ODP:  Zamawiający nie dopuszcza możliwości wydzielania poszczególnych pozycji z 
wyszczególnionych pakietów (rozdział IV pkt 5 SWZ).  

 

pakiet 35, poz. 10-11,14,15,20,21,24,25, 
Czy zamawiający wydzieli poz. 10-11,14,15,20,21,24,25 do osobnego pakietu, takie 
rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie 
publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia.  
Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty 
zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż 
większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru. 

ODP:  Zamawiający nie dopuszcza możliwości wydzielania poszczególnych pozycji z 
wyszczególnionych pakietów (rozdział IV pkt 5 SWZ).  

 
pakiet 36, poz.1 
czy zamawiający dopuści kombinezon bez osłon na obuwie w komplecie, tylko każde w 
osobnej pozycji? 

ODP: Nie, zamawiający nie przewiduje dopuszczenia kompletu bez osłon na obuwie. 

 

pakiet 36. poz. 1-3 
Czy zamawiający wydzieli poz. 1-3 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na 
złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla 
Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia.  Złożenie ofert przez różne 
firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz 
zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów 
stwarza większe możliwości wyboru. 

ODP:  Zamawiający nie dopuszcza możliwości wydzielania poszczególnych pozycji z 
wyszczególnionych pakietów (rozdział IV pkt 5 SWZ).  

 

pakiet 37, poz. 4,13-15,53 
Czy zamawiający wydzieli poz. 4,13-15,53 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie 
pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych 
pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia.  Złożenie 



ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z 
zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa 
liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru. 

ODP:  Zamawiający nie dopuszcza możliwości wydzielania poszczególnych pozycji z 
wyszczególnionych pakietów (rozdział IV pkt 5 SWZ).  

 

 
 

Podpisał: 
Dyrektor 
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