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Odpowiedź na skierowane do zamawiającego zapytanie – nr 3 

Dotyczy: zapytania ofertowego pn.: „Medyczne produkty jednorazowe do iniekcji, infuzji i transfuzji” 

     nr sprawy: SPZZOZ-ZP-13/2022 

 

Treść pytań i odpowiedzi:  

pytanie : Czy zaproszenie winno mieś numer ZP-13/2022 czy ZP-12/2022, gdyż nr. ZP-12/2022 jest zapisany 

w treści zaproszenia , a numer ZP-13/2022 w treści arkuszy cenowo asortymentowych i w opisach plików? 

Odpowiedź: Zaproszenie winno mieć numer SPZZOZ-ZP-13/2022. Informację – sprostowanie omyłki 

pisarskiej o treści:  „W treści zaproszenia do złożenia oferty omyłkowo wskazano numer postępowania: 

SPZZOZ-ZP-12/2022)   Właściwy numer postępowania to: SPZZOZ-ZP-13/2022” 

opublikowano już na stronie internetowej zamawiającego 

zadanie 2, poz. 6-8 

Czy zamawiający wydzieli poz.6-8 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  

zadanie 2, poz. poz. 6-7 

czy zamawiający dopuści strzykawki ze skalą rozszerzoną 50/60 ml? 

Odpowiedź: Tak  

zadanie 3, - Kaniule oraz zad. 3-przyrządy do infuzji 

Jaki numer pakietu jest właściwy dla poszczególnych arkuszy cenowych? 

Odpowiedź: Zgodnie z zaproszeniem ofertowym i formularzem ofertowym – numer:  

 zadanie nr 5 – przyrządy do infuzji i transfuzji 

W treści formularza asortymentowo-cenowego (wg zał. 2) – zgodnie z numerem arkusza tj. zad_5 

Wskazanie nad tabelą innego nr zadania stanowi omyłkę pisarską – powinno być: „zadanie nr 5 – 

przyrządy do infuzji i transfuzji”. Poszczególne (pozostałe) arkusze cenowe oznaczono właściwymi 

numerami.  

 



  

 

SAMODZIELNY  PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  W  PIONKACH 
                                      im. Lecha i Marii Kaczyńskich – Pary Prezydenckiej 
                                            26-670  PIONKI    UL. SIENKIEWICZA 29 

NIP   812-16-49-620 
REGON 670140015 
KRS 0000050149 

Telefon:  SEKRETARIAT                                                                                   48 612 13 81 
                GŁÓWNY SPECJALISTA DS.  ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  48 612 18 66 w.110 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

zad. 3 - kaniule, poz. 8 

Czy zamawiający wydzieli poz.8 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  

zadanie 3, przyrządy do infuzji i transfuzji 

poz. 1-2 

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

formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów? 

Odpowiedź: Nie wymaga ale dopuszcza 

zadanie 3, poz. 1 

czy zamawiający dopuści przyrząd IS o objętości komory kroplowej: 10,56 cm3 (dł komory min.6 cm, promień 

0,75 cm)? 

Odpowiedź: Tak  

zadanie 3, poz. 2 

czy zamawiający dopuści TS o objętości komory kroplowej – 12,37 cm3,  powierzchnia komory 36,52 cm2, 

powierzchnia filtrująca ok. 16,34 cm2 ( objętość 3,69 cm3)? 

Odpowiedź: Tak  

 

Sporządzono i opublikowano w dniu 04-04-2022r.   


