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WSZYSCY    UCZESTNICY   POSTĘPOWANIA 

 
Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 221000 euro na dostawę    
leków i materiałów opatrunkowych oraz implantów ortopedycznych wg asortymentów i ilości wyszczególnionych 
w dodatku nr. 2 do niniejszej SIWZ. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dodatek nr 2 do SIWZ. 

Znak sprawy: SPZOZ LEKI IMP / 2019   Nr ogłoszenia - 501418-N-2019 z dnia 08.01.2019r.  

Zamawiający zgodnie z art.38 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SIWZ: 

 

1. Do Grupy 1B - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie zamawianej ilości opatrunków na 
opakowania a`5 szt. – dotyczy pozycji nr 9,11,12 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

2. Do Grupy 1B - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie zamawianej ilości opatrunków na 
opakowania a`10 szt. – dotyczy pozycji nr 1,2,3,4,5,6,7,8,13,14,17,20,21 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

3. Do Grupy 1B - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie zamawianej ilości opatrunków na 
opakowania a`25 szt. – dotyczy pozycji nr 22 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

4. Do Grupy 1B - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie zamawianej ilości opatrunków na 
opakowania a`50 szt. – dotyczy pozycji nr 16,17,18,19 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

5. Do Grupy 1B - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie zamawianej ilości opatrunków na 
opakowania a`100 szt. – dotyczy pozycji nr 10,15 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

6. Do Załącznika nr 1 - Czy Zamawiający dopuści usunięcie z formularza tych pakietów, na które wykonawca 
nie składa oferty? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

7. Do umowy - W celu przyspieszenia kontaktu, prosimy o dopisanie do umowy adresu mailowego 
przedstawiciela/osoby odpowiedzialnej za realizację umowy po stronie Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgodę. Za realizację umowy odpowiedzialne są komórki szpitala dla 
Grup 1B-4B apteka szpitalna, dla Grup 5B-5B1 dział zaopatrzenia. 

8. Do SIWZ paragraf 16 pkt. 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wysłanie na adres Wykonawcy i na koszt 
Wykonawcy 2 egzemplarzy podpisanej umowy? Wykonawca niezwłocznie po podpisaniu umowy odeśle na 
swój koszt Zamawiającemu podpisany egzemplarz umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

Sporządził: 

St. inspektor d/s zamówień publicznych 

Andrzej Dowgiert                       

    Zatwierdził: 

                    Dyrektor SPZOZ w Sokółce 

                                Jerzy Kułakowski 
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