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PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

O ZNAKU ZP 10/17 

 

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

jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 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 nr 1: 

„Część 1, poz. 5, 6, 13 

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie pakietu z igłami. Pozwoli to na złożenie 

Zamawiającemu atrakcyjnej oferty cenowej przez większą liczę wykonawców.” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z części nr 1 poz. 5, 6 i 13 od odrębnej części 

zamówienia.  

 

Pytanie nr 2: 

„Część 1, poz. 11 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem 

ilości w formularzu asortymentowo-cenowym?” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na podanie ceny za opakowanie 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem 

ilości w formularzu asortymentowo – cenowym.  

 

 

Pytanie nr 3 

„Część 1, poz. 8-11, 12, 14, 30 

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie pakietu ze strzykawkami. Pozwoli to na 

złożenie Zamawiającemu atrakcyjnej oferty cenowej przez większą liczę wykonawców.” 
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Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z części nr 1 poz. 8-11, 12, 14 i 30 od odrębnej części 

zamówienia. 

 


