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Dotyczy sprawy: ZP/4/PN/16

 Udzielenie odpowiedzi
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 759 z
późn. zm.), do zamawiającego zostały wniesione w terminie nie później niż do końca dnia, w

którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, w postępowaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na „Bieżące dostawy materiałów do sterylizacji”

Pakiet nr 1, poz. 4
Pytanie nr 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na rękawy papierowo-foliowe w rozmiarze 20 cmx200 m ? 
Zgoda Zamawiającego umożliwi nam złożenie atrakcyjnej cenowo oferty.
Odpowiedź: 
Dopuszczamy  złożenie oferty na rękawy papierowo-foliowe w rozmiarze 20 cmx200 m. 

Pakiet nr 1, poz. 7
Pytanie nr 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na rękawy papierowo-foliowe w rozmiarze 40 cmx200 m z 
odpowiednim przeliczeniem ilości ? Zgoda Zamawiającego umożliwi nam złożenie atrakcyjnej cenowo oferty.
Odpowiedź: 
Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pakiet nr 1, poz.10
Pytanie nr 3
Czy Zamawiający ma na myśli zintegrowane testy chemiczne klasy V pakowane po 100 szt. testów w 
opakowaniu jednostkowym?
Odpowiedź: 
Pytanie dotyczy pozycji 11, Pakiet nr 1. Dopuszczamy  zintegrowane testy chemiczne klasy V 
pakowane po 100 szt. testów w opakowaniu jednostkowym.

Pakiet nr 1, poz.11
Pytanie nr 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na test kontroli zgrzewu 175 mm w postaci arkusza bez 
folii ?
Odpowiedź: Pytanie dotyczy pozycji 15, Pakiet nr 1. Dopuszczamy złożenie oferty na test 
kontroli zgrzewu 175 mm w postaci arkusza bez folii .

W związku z tym, że nie zostały dokonane żadne modyfikacje specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert, co jest zgodne z art. 38 ust. 6 ustawy

Prawo zamówień publicznych.
Odpowiedzi zostaną doręczone niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych

warunków zamówienia oraz zostaną umieszczone na stronie internetowej zamawiającego
www.szpitalwsremie.pl.


