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Dotyczy sprawy: ZP/15/PN/16

Udzielenie odpowiedzi
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2015 r.
poz. 2164 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 środków czystości”

Pytanie 1:
Prosimy  o  podanie  tolerancji  rozmiaru  worków +/-  .
Odpowiedź:
Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 2:
Zgodnie  z  art.  7  ust.  1  ustawy  Prawo  Zamówień  Publicznych  i  zasadą  zachowania  uczciwej 
konkurencji  oraz  zasadą  zachowania  równości   stron  umowy   ,  zwracamy  się  z  prośbą  o 
doprecyzowanie  zapisów  SIWZ  . 
Zamawiający    w  pkt.  VI   wykaz  oświadczeń i  dokumentów   jakie  mają  być  dołączone  do  oferty 
wymaga  w  ppkt.  4 / 2  oświadczenia  wykonawcy  ,  że  przedmiot  zamówienia  posiada  deklarację 
zgodności  CE.  
Znak  CE  jest   deklaracją   producenta  ,  że  wyrób  wprowadzany  do  obrotu  spełnia wymagania  
określone  w  rozporządzeniach  wydawanych  na  podstawie  ustawy   o  systemie  zgodności .  Dotyczą 
one różnych  grup  produktów   ale  worki foliowe   nie  wchodzą  w  te  grupy  .  Tylko  te   wyroby  ,  dla  
których  istnieją  zasadnicze  wymagania  określone  w  przepisach , powinny  mieć  znak  CE  np.  art.  
medyczne  a  worki  nie  należą  do  art.  medycznych .                                     Mamy  atesty  wydane  
przez    Narodowy  Instytut  Zdrowia  Publicznego  -  Państwowy  Zakład  Higieny  ,  opinie  wydane  przez 
Centralny  Ośrodek  Badawczo  -  Rozwojowy   Opakowań  ,  karty   zgodności   produktu  .   Prosimy  zatem  
o  odpowiedź   czy  Zamawiający  zrezygnuje  z  wymogu  złożenia  oświadczenia  o  znaku  CE  w  zad.  nr  
2  worki  foliowe   i zastąpieniu  go   odpowiednimi  atestami,    opiniami  .
Odpowiedź:
W przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie wymaga spełnienia powyższego warunku 
– należy wyraźnie zaznaczyć to w składanej ofercie Załącznik nr 1.2 – zapis w SIWZ

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

publicznych.
Odpowiedzi zostaną doręczone niezwłocznie wykonawcom, ktorym przekazano specyfikację istotnych

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


