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PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

O ZNAKU ZP 6/2018 

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań  

i udzielonych odpowiedzi dotyczących treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na dostawę do 

Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie wyrobów medycznych i innego sprzętu medycznego. 

 
 
 

Pytanie: 

„Część 1, poz. 13 

Proszę Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie osobnego pakietu. Podział pakietu 

zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie 

wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji, o której mowa w pytaniu do osobnej części 

zamówienia. 

 

Pytanie: 

„Część 1, poz. 14 

Proszę Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie osobnego pakietu. Podział pakietu 

zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie 

wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji, o której mowa w pytaniu do osobnej części 

zamówienia. 

 

Pytanie: 

„Część 1, poz. 14 

Proszę o dopuszczenie strzykawki z tłokiem i cylindrem wykonanym z polipropylenu. Pozostałe 

parametry zgodne z SIWZ.” 
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Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza do zaoferowania strzykawkę z tłokiem i cylindrem z polipropylenu przy 

zachowaniu pozostałych parametrów. 

 

Pytanie: 

„Część 1, poz. 31 

Proszę Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie osobnego pakietu. Podział pakietu 

zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie 

wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji, o której mowa w pytaniu do osobnej części 

zamówienia. 

 

 


