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Odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytanie – nr 2 i 3 

Dotyczy: zapytania ofertowego pn.: Dostawy materiałów opatrunkowych, znak sprawy nr SPZZOZ-ZP-

10/2021 

 

Treść pytań i odpowiedzi:  

zadanie 2, poz. 1,5,6-7  

Czy zamawiający wydzieli poz.1,5,6-7 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 wyraża zgody.  

zadanie 5, poz. 4-7 

Czy zamawiający wydzieli poz.4-7 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 wyraża zgody.  

zadanie 6, poz. 8 

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

przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.   

zadanie 2, poz. 1,5,6-7  

Czy zamawiający wydzieli poz.1,5,6-7 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: Nie 

Sporządzono i opublikowano w dniu 22-04-2021r. 


