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                                                                                                Wszyscy uczestnicy postępowania                     

                                                                                        
Nr sprawy ZP/05/2022 

Przedmiot postępowania:  

DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH 
do Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego 

 

 

PYTANIA WYKONAWCÓW I WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO (6) 

                  Zamawiający, tj. Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny działając zgodnie z art. 

284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, udziela wyjaśnień do treści 

specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”, sporządzonej w niniejszym postępowaniu: 

 

1. Pytanie do pakietu 2, poz.4 

Czy zamawiający wydzieli poz.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 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 nie wydzieli poz. 4 do osobnego pakietu. Zakres pakietu pozostaje bez zmian. 

 

2. Pytanie do pakietu 3 

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na 

etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów? 

Czy zamawiający dopuści papier-folia? 

Odpowiedź: Zamawiający nie stawia wymagania odnośnie informacji w formie symbolu dotyczącego 

braku ftalanów. Zamawiający dopuści papier-folia. 

 

3. Pytanie do pakietu 4, poz.1-7 

Czy zamawiający oczekuje strzykawki trzyczęściowe? 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje strzykawki trzyczęściowej luer-lock wyłącznie w poz. 6 i 7 

 

4. Pytanie do pakietu 4, poz.7 

Czy zamawiający dopuści skalę 50/60 ml? 

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści skalę 50/60 ml. 
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5. Pytanie do pakietu 4, poz.2-5, 7 

Czy zamawiający wydzieli poz.2-5,7 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 nie wydzieli poz. 2-5 i 7 do osobnego pakietu. Zakres pakietu pozostaje bez 

zmian. 

 

6. Pytanie do pakietu 9 

Czy zamawiający dopuści dren o dł. 200 cm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuści dren o długości 200 cm. 
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