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Szanowni Państwo 

Wykonawcy 

 

 

W imieniu Zamawiającego przekazuję wszystkie pytania Wykonawców i odpowiedzi 

Zamawiającego dotyczące postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na 

sukcesywne dostawy igieł, strzykawek, rękawic, rękawów i torebek do sterylizacji, środków 

opatrunkowych, wzierników ginekologicznych oraz drobnego sprzętu medycznego dla 

potrzeb Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie, które 

wpłynęły do Zamawiającego dno dnia 31 października do godziny 14.00. Część odpowiedzi 

została powtórzona z uwagi na inną formułę pytania zadaną przez Wykonawcę. 

 

1. Pakiet 4, pozycja 2 

Czy Zamawiający dopuści do oceny torebki samoklejące o rozmiarze 200 x 339 mm w 

miejsce torebek o rozmiarze 190 x 305 ? 

 

TAK, 

Zamawiający dopuści powyższą zmianę asortymentu, natomiast wymaga od 

Wykonawcy wyraźnego zaznaczenia faktu oferowania innego asortymentu w 

szczegółowym wykazie asortymentowym (załącznik nr 1 do SIWZ) 

 

2. Pakiet 4, pozycja 3 

Czy Zamawiający dopuści do oceny torebki samoklejące o rozmiarze 200 x 339 mm w 

miejsce torebek o rozmiarze 190 x 330 ? 

 

TAK, 

Zamawiający dopuści powyższą zmianę asortymentu, natomiast wymaga od 

Wykonawcy wyraźnego zaznaczenia faktu oferowania innego asortymentu w 

szczegółowym wykazie asortymentowym (załącznik nr 1 do SIWZ) 

 

3. Pakiet 4, pozycja 5 



Czy Zamawiający dopuści do oceny torebki samoklejące o rozmiarze 90 x 133 mm  w 

miejsce torebek o rozmiarze 57 x 130 ? 

 

Nie, Zamawiający nie dopuszcza zmiany asortymentu w sposób proponowany przez 

Wykonawcę. 

 

4. Pakiet 4, pozycja 2 

Czy Zamawiający dopuści do oceny torebki zgrzewalne o rozmiarze 200 x 270 mm lub 200 x 

300 mm w miejsce torebek o rozmiarze 190 x 305 ? 

 

Nie, Zamawiający nie dopuszcza zmiany asortymentu w sposób proponowany przez 

Wykonawcę. 

 

5. Pakiet 4, pozycja 3 

Czy Zamawiający dopuści do oceny torebki zgrzewalne o rozmiarze 200 x 390 mm lub 210 x 

350 mm  w miejsce torebek o rozmiarze 190 x 330 ? 

 

Nie, Zamawiający nie dopuszcza zmiany asortymentu w sposób proponowany przez 

Wykonawcę. 

 

6. Pakiet 4, pozycja 5 

Czy Zamawiający dopuści do oceny torebki zgrzewalne o rozmiarze 55 x 200 mm lub 75 x 

150 mm w miejsce torebek o rozmiarze 57 x 130 mm ? 

 

Nie, Zamawiający nie dopuszcza zmiany asortymentu w sposób proponowany przez 

Wykonawcę. 

 

Pakiet 4 

Czy Zamawiający dopuści możliwość składania ofert na poszczególne pozycje w tym 

pakiecie, co znacząco zwiększy konkurencyjność ofert a tym samym pozwoli na uzyskanie 

korzystniejszych warunków dla zamawiającego ? 

 

Nie 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych obejmujących mniej niż 

jeden pakiet asortymentu określonego w SIWZ. Zmiana proponowana przez 

Wykonawcę doprowadziłaby do zbytniego rozdrobnienia asortymentu oraz 

ewentualnych umów z Wykonawcami.  



 

Pakiet 4, pozycja 1 

Czy w pozycji 1 zamawiający dopuści ofertę produktu, w której będzie inna liczba testów w 

pojedynczym opakowaniu aniżeli wskazana w postępowaniu jednak całościowa ilość będzie 

zgodna z SIWZ? 

 

Nie 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany asortymentu w tym zakresie   
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