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Sekcja Zamówień Publicznych
„Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”
ZOZ/NZP / 140 /2016

Bolesławiec, dnia 31 maja 2016r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: sukcesywne dostawy
preparatów dezynfekcyjnych, antyseptycznych, kosmetyków. Znak sprawy: 7/dezynfekcja/16.

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. Ogólne
Czy w zadaniach w których produkty są pakowane w kanistry o pojemności podanej w kg Zamawiający będzie
traktował przeliczenie 1L=1kg, jeżeli nie to prosimy o podanie sposobu przeliczenia ?
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający informuje, że formy w jakich mają występować zaoferowane preparaty są ściśle określone w SIWZ w
załączniku nr 2 (czy w postaci płynnej wówczas w litrach opakowania, czy sypkiej wówczas w kilogramach
opakowania).
Pyt. nr 2. Dotyczy zadania nr 5
Czy Zamawiający dopuści preparat w opakowaniu a 6kg z odpowiednim przeliczeniem ilości zamawianej
i zaokrągleniu matematycznym ilości opakowań?
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania preparatu w opakowaniu a 6kg, pod warunkiem odpowiedniego
przeleczenia zamawianej ilości i zaokrągleniu zgodnie zasadą zapisaną w SIWZ w Formularzu cenowym (załącznik
nr 3 do SIWZ).
Pyt. nr 3. Dotyczy zadania nr 9
Czy Zamawiający dopuści preparat w opakowaniu a 5kg z odpowiednim przeliczeniem ilości zamawianej
i zaokrągleniu matematycznym ilości opakowań?
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Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania preparatu w opakowaniu a 5kg, pod warunkiem odpowiedniego
przeleczenia zamawianej ilości i zaokrągleniu zgodnie zasadą zapisaną w SIWZ w Formularzu cenowym (załącznik
nr 3 do SIWZ).
Z poważaniem

