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PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU
ZP 5/2016
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi
dotyczących treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na dostawę do Zakładu Opiekuńczo –
Leczniczego w Krakowie wyborów medycznych i innego sprzętu medycznego.
Treść pytania:
„Pytanie nr 1, dotyczy część 4, poz. 6, 11 i 12
Czy Zamawiający dopuści w części nr 4 w pozycjach 6, 11 i 12 podkłady wielokrotnego użytku
o wymiarze 85 x 90 cm ze skrzydełkami o szerokości 45 cm o konstrukcji jak poniżej:
- warstwa zewnętrzna 100% poliester,
- warstwa wewnętrzna chłonna 95% poliester, 5% rayon, o wysokim lecz nie zbadanym poziomie
chłonności,
- membrana PU”
Odpowiedź:
Tak.
Treść pytania:
„Pytanie nr 2, dotyczy część 4, poz. 6, 11 i 12
Czy Zamawiający wydzieli z części nr 4 pozycje 6, 11 i 12 – podkłady wielokrotnego użytku?
Wydzielenie poz. 6, 11 i 12, tj. asortymentu wielorazowego użytku spośród asortymentu
jednokrotnego użytku, do osobnej części pozwoli Zamawiającemu otrzymać większą ilość
konkurencyjnych ofert.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wydzieli ww. pozycji do osobnego pakietu.
Treść pytania:
„Pytanie nr 3
Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich
trzech lat przynajmniej dwóch głównych dostaw towaru objętego przedmiotem zamówienia, o wartości
co najmniej 40.000,00 zł brutto dla części nr 4. W przypadku wydzielenia z części nr 4 pozycji 6, 11
i 12 zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dokonanie podziału wartości głównych dostaw”

ISO 9001:2008

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Odpowiedź:
Zamawiający nie wydzieli ww. pozycji do osobnego pakietu.
Treść pytania:
„Pytanie nr 4, dotyczy część 3, poz. 6, 11 i 12
Czy Zamawiający wymaga, aby podkłady chłonne wielokrotnego użytku z pozycji 6, 11 i 12 były
wyrobem medycznym, co będzie potwierdzone załączonymi do oferty dokumentami, tj. deklaracją
zgodności CE oraz zgłoszeniem do Rejestru Wyrobów Medycznych?”
Odpowiedź:
Tak.
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