
 
 

 
 

 
SZPZLO W-T        Warszawa, dn. 26.10.2022 r. 
Zamówienia publiczne 
Wyjaśnienia do SWZ 6/2022/ZP 
   

 
WYJAŚNIENIE I ZMIANA 

SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym (identyfikator 

postępowania ocds-148610-b240f14d-536b-11ed-9171-f6b7c7d59353) 

6/2022/ZP o udzielenie zamówienia publicznego na  

 

Sukcesywne dostawy materiałów medycznych jednorazowego użytku dla 
Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-
Targówek  

 
Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (T. J. Dz. U. 2021 poz. 1129) Zamawiający – Samodzielny Zespół Publicznych 
Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek udziela wyjaśnień treści 
specyfikacji warunków zamówienia (SWZ). 

 
Pytanie 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na startowanie na wybrane pozycje w Pakiecie ? 
Odpowiedź Zamawiającego: Z uwagi na brak podziału zamówienia na części zgodnie 
z zapisami ust. XIX pkt 2 SWZ  ze względu na fakt, że w przypadku podziału 
zamówienia i dopuszczenia składania ofert częściowych istnieje konieczność 
koordynacji zamówień od kilku wykonawców, co mogłoby znacznie utrudnić 
prawidłową realizację zamówienia, Zamawiający nie będzie wydzielał pozycji do 
niezależnych pakietów. 
 
Pytanie 2 
Czy Zamawiający wydzieli poz. 20-26 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli 
innym firmom specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej 
oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych 
korzyści finansowych? 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Z uwagi na brak podziału zamówienia na części zgodnie z zapisami ust. XIX pkt 2 SWZ  
ze względu na fakt, że w przypadku podziału zamówienia i dopuszczenia składania 
ofert częściowych istnieje konieczność koordynacji zamówień od kilku wykonawców, 
co mogłoby znacznie utrudnić prawidłową realizację zamówienia, Zamawiający nie 
będzie wydzielał pozycji do niezależnych pakietów. 



 
 

 
 

Pytanie 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w poz. 20 fartucha chirurgicznego 
sterylnego tylko w rozmiarze L? 
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza tylko jednego rozmiaru 
fartucha. 
 
Pytanie 4 
Czy w Pozycji 31 Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie gazika do dezynfekcji w 
rozmiarze 10 x 16 cm? 
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowanie gazika 
do dezynfekcji w rozmiarze 10 x 16 cm. 
 
Pytanie 5 
Czy Zamawiający wydzieli poz. 125- 129 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli 
innym firmom specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej 
oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych 
korzyści finansowych? 
Odpowiedź Zamawiającego: Z uwagi na brak podziału zamówienia na części zgodnie 
z zapisami ust. XIX pkt 2 SWZ  ze względu na fakt, że w przypadku podziału 
zamówienia i dopuszczenia składania ofert częściowych istnieje konieczność 
koordynacji zamówień od kilku wykonawców, co mogłoby znacznie utrudnić 
prawidłową realizację zamówienia, Zamawiający nie będzie wydzielał pozycji do 
niezależnych pakietów. 
 
Pytanie 145-150 
Czy Zamawiający wydzieli poz. 125- 129 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli 
innym firmom specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej 
oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych 
korzyści finansowych? 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Z uwagi na brak podziału zamówienia na części zgodnie z zapisami ust. XIX pkt 2 SWZ  
ze względu na fakt, że w przypadku podziału zamówienia i dopuszczenia składania 
ofert częściowych istnieje konieczność koordynacji zamówień od kilku wykonawców, 
co mogłoby znacznie utrudnić prawidłową realizację zamówienia, Zamawiający nie 
będzie wydzielał pozycji do niezależnych pakietów. 
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