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Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę sprzętu medycznego . Nr sprawy 6/2018 
 
Pytanie : 
 

Dotyczy Numer sprawy 6/2018, Pakiet zbiorczy                                                                          

 Pytanie 1 : 
 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 10-17, 44, 109 z Pakietu  i stworzy 

osobny pakiet?  

Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych 

co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi. 

Odpowiedź 1: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 10-17, 44, 109 z Pakietu  i nie  stworzy 

osobnego pakietu. 

 

Pytanie 2 : 
Załącznik nr 1 poz. 23-29, 32-36, 43-44, 77-78, 81-82, 97-104 

Proszę o dopuszczenie możliwości złożenia oferty na poszczególne pozycje w Załączniku nr 1. Taki podział 

zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a 

Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. 

 

Odpowiedź 2 : 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia osobnych ofert na poszczególne w/w pozycje z Załącznika 

nr 1. 

 

Pytanie3 : 

Załącznik nr 1 poz. 99 

Proszę o dopuszczenie strzykawki 20 ml pakowanej a’50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w 

formularzu cenowym. 

 

Odpowiedź 3 : 

Zamawiający dopuszcza strzykawki 20 ml pakowane a’50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w 

formularzu cenowym. 

 



 

Pytanie 4 : 
Pozycja 20-21 
Czy Zamawiający dopuści fartuch pakowany a’100szt i wycenę z odpowiednim przeliczeniem zamawianych 

ilości? 

Odpowiedź 4 : 

Zamawiający dopuszcza fartuch pakowany a’100szt i wycenę z odpowiednim przeliczeniem zamawianych 

ilości. 

 

Pytanie 5 : 

Pozycja 39 

Czy Zamawiający dopuści kieliszki do lekarstw kolorowe w opakowaniu a’90 sztuk z przeliczeniem do 9 

pełnych opakowań? 

Odpowiedź 5 : 

Zamawiający dopuszcza kieliszki do lekarstw kolorowe w opakowaniu a’90 sztuk z przeliczeniem do 9 

pełnych opakowań. 

 

Pytanie 6 : 

Pozycja 58 

Czy Zamawiający dopuści ostrza chirurgiczne ze stali nierdzewnej, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? 

Odpowiedź 6 : 

Zamawiający dopuszcza ostrza chirurgiczne ze stali nierdzewnej, pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

 

Pytanie 7 : 

Pozycja 68 

Czy Zamawiający dopuści sterylny worek do zbiórki moczu? 

Odpowiedź 7 : 

Zamawiający dopuszcza sterylny worek do zbiórki moczu. 

 

 

Pytanie 8 : 

Pozycja 73 

Czy Zamawiający dopuści wycenę za pokrowce higieniczne w opakowaniu a’10szt wraz z odpowiednim 

przeliczeniem zamawianych ilości? 

 

 



Odpowiedź 8 : 

Zamawiający dopuszcza wycenę za pokrowce higieniczne w opakowaniu a’10szt wraz z odpowiednim 

przeliczeniem zamawianych ilości. 

 

Pytanie 9 : 

Pozycja 99 

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek 3-częściowych 20 ml w opakowaniu a’50 sztuk z 

przeliczeniem do 80 pełnych opakowań. 

Odpowiedź 9 : 

Pozycja 99 

Zamawiający dopuszcza wycenę strzykawek 3-częściowych 20 ml w opakowaniu a’50 sztuk z przeliczeniem 

do 80 pełnych opakowań. 

 

Pytanie 10 : 

Pozycja 120 

Czy Zamawiający dopuści stabilizator do rurki intubacyjnej poziomy? 
 
Odpowiedź 10 : 

Pozycja 120 

Zamawiający prosi o stabilizator do rurki intubacyjnej pionowy. 
 

 

Pytanie 11 : 
Pyt.1 Dot. Zadania nr 1 poz. 38 

 Czy Zmawiający dopuści kieliszki pakowane po 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilość do 
pełnych opakowań w górę ?  

 Odpowiedź 11 : 

Zmawiający dopuszcza kieliszki pakowane po 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilość do 
pełnych opakowań w górę. 

  

 

Pytanie 12 : 

Dot. Zadania nr 1 poz. 53-56 
 Czy Zmawiający wydzieli pozycję nr 53-56,119 do osobnego pakietu, pozwoli to Zamawiającemu 
uzyskać konkurencyjną ofertę? 

 Odpowiedź 12 : 

Zmawiający nie wydzieli pozycji nr 53-56 i poz.119 do osobnego pakietu. 



 

 
 Z poważaniem  

Anna Kurianowicz 
Kier. Działu farmacji 

 

 

 

 

 

 

 


