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PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

O ZNAKU ZP 9/2019 

 

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

(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań  

i udzielonych odpowiedzi dotyczących treści SIWZ w przetargu na dostawę do Miejskiego Centrum 

Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie 

wyrobów medycznych i innego sprzętu medycznego. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 1 (dot. część nr 1, poz. 13, 37) 

„Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 13, 37 z pakietu 1 i utworzenie z nich odrębnego zadania. 

Wydzielenie wymienionych pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową  

w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej 

korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionych pozycji w dotychczasowym pakiecie 

ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty  

w pakiecie.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji, o których mowa w pytaniu i utworzenie 

odrębnej części zamówienia. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 2 (dot. część nr 5, poz. 2) 

„Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 2 z pakietu 5 i utworzenie z niej odrębnego zadania. 

Wydzielenie wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową  

w przedmiotowym postępowaniu (na rynku występuje wiele podmiotów posiadających w swoim 

portfolio glukometry, lecz nie posiadających pozostałej części asortymentu wymienionego w pakiecie 

5), co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie 

wyżej wymienionej pozycji w dotychczasowym pakiecie ogranicza konkurencję wyłącznie do 

podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji, o której mowa w pytaniu i utworzenie odrębnej 

części zamówienia. 
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Treść pytania:  

Pytanie 3 (dot. część nr 1, poz. 22) 

„Czy Zamawiający dopuści rękawice o zawartości protein ≤89µg/g oraz bardziej korzystnym 

poziomem AQL=1.0, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?” 

 

Odpowiedź:  

Nie. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 4 (dot. część nr 7, poz. 1-3) 

„Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości ścianki palca 0,12±0,02 mm, pozostałe wymagania 

zgodnie z SIWZ?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści rękawice o proponowanej grubości ścianki palca. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 5 (dot. część nr 7, poz. 1-3) 

„Czy Zamawiający dopuści rękawice pakowane a’200szt z przeliczeniem ilości zamawianych 

opakowań, co pozwoli na zmniejszenie ceny jednostkowej opakowania w stosunku do opakowania 

a’100szt., pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści rękawice w proponowanym opakowaniu ze stosownym przeliczeniem ilości. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 6 (dot. część nr 7, poz. 4) 

„Czy Zamawiający dopuści rękawice tylko w rozmiarach M oraz L w opakowaniu po 100 szt.?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści rękawice tylko w proponowanych rozmiarach. 

 


