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PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

O ZNAKU ZP 20/2020 

 

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

(t. j. Dz. U. 2019 poz. 1843 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 (nr 2).  

 

Treść pytania:  

Pytanie 1 (dotyczy części nr 3, poz. 31) 

„Czy Zamawiający dopuści maski chirurgiczne w kolorze niebieskim, spełniające wszystkie pozostałe 

wymagania wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści maski chirurgiczne w kolorze niebieskim. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 2 (dotyczy Części nr 1, poz. 11-14, 31 – Sprzęt medyczny) 

„Czy zamawiający wydzieli poz. 11-14,31 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.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający wydzielił już do osobnej części poz. 31. Modyfikacja SIWZ i załączników jest dostępna 

od dnia wczorajszego na stronie Zamawiającego.  

Zamawiający nie wydzieli poz. 11-14 do osobnej części.   

 

Treść pytania:  

Pytanie 3 (dotyczy Części nr 2, poz. 1-4 – Fartuchy, maski, pokrowce, prześcieradła, zestawy 

do inhalacji) 

„Czy zamawiający wydzieli poz. 1-4 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 
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na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl 

ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający wydzielił już do osobnej części poz. 3. Modyfikacja SIWZ i załączników jest dostępna od 

dnia wczorajszego na stronie Zamawiającego.  

Zamawiający nie wydzieli poz. 1, 2 i 4 do osobnej części.   

 

Treść pytania:  

Pytanie 4 (dotyczy Części nr 2, poz. 1-2 – Fartuchy, maski, pokrowce, prześcieradła, zestawy 

do inhalacji) 

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 200 szt. na 

rolce z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści wycenę w proponowanym opakowaniu ze stosownym przeliczeniem ilości. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 5 (dotyczy Części nr 2, poz. 3 – Fartuchy, maski, pokrowce, prześcieradła, zestawy do 

inhalacji) 

„Czy zamawiający dopuści niebieski kolor?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający wydzielił do osobnej części poz. 3 z części nr 2  część nr 4 zamówienia.  

Zamawiający dopuści fartuch w niebieskim kolorze. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 6 (dotyczy Części nr 2, poz. 3 – Fartuchy, maski, pokrowce, prześcieradła, zestawy do 

inhalacji) 

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt.  

z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający wydzielił do osobnej części poz. 3 z części nr 2  część nr 4 zamówienia.  

Zamawiający dopuści wycenę w proponowanym opakowaniu ze stosownym przeliczeniem ilości. 
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Treść pytania:  

Pytanie 7 (dotyczy Części nr 2, poz. 4 – Fartuchy, maski, pokrowce, prześcieradła, zestawy do 

inhalacji) 

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt.  

z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści wycenę w proponowanym opakowaniu ze stosownym przeliczeniem ilości. 

 


