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Bolesławiec, dnia 12 października 2017r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Sukcesywne dostawy
artykułów jednorazowego użytku oraz drobnego sprzętu medycznego (II postępowanie). Znak sprawy:
10/dr. sprzęt med./17.
W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dyrekcja
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu przesyła treść pytań Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego
zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.
PYTANIA WYKONAWCY I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO
Pyt. nr 1. Dotyczy Zadania nr 1 poz. 3
Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczuleń podpajęczynówkowych z ostrzem Pencil-Point 22Gx90mm bez
prowadnicy?
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania igły do znieczuleń podpajęczynówkowych z ostrzem Pencil-Point
22Gx90mm bez prowadnicy, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów SIWZ.
Pyt. nr 2. Dotyczy Zadania nr 1 poz. 1-8
Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do oddzielnego zadania co umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej
cenowo oferty?
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. 1-8 z zadania nr 1 do odrębnego zadania.
Pyt. nr 3. Dotyczy Zadania nr 1 poz. 1-11
Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu aby asortyment w pozycjach od 1 do 11 pochodził od jednego
producenta. Umożliwi nam to złożenie korzystnej cenowo oferty, a Państwu pozwoli na wybór spośród większej
liczby oferentów.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu, aby asortyment w pozycjach od 1 do 11 pochodził od
jednego producenta.
Pyt. nr 4. Dotyczy Zadania nr 6 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli z prześcieradłem w rozmiarze 210cm x 150cm, spełniający pozostałe
wymagania SIWZ?
Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
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Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania kompletu pościeli z prześcieradłem w rozmiarze 210cm x 150cm,
spełniający pozostałe wymagania SIWZ
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