Wrociaw,2017-06-19

Wykonawcy
Dotyczy: przetorgu nieogroniczonego no zodonio pn. Sukceswnd dostowo moteriol'w
dezynlekcyjnych no potrzeby lunkcjonowonio Wtoclowskieqo Centtuh Zdtowio (znok postepowonio
wcz/P/D -s/2017)
lnformuje, i, do ZamawiaiEcego wplynQty zapytania do specyfikacii istotnych warunk6w zam6wienia
od Wykonawc6w. Na podstawie art.38 ust. l ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zgodnie zzapisem pkt.S lDW (czqia I
SIWZ) pneka2ujQ odpowiedui na poniisze pytania:
Pytanie 1
Czy ZamawiajEcy wydzieli do osobneto niezaleinego Pakietu produkt znajdujqcy siq aktualnie w
Pakiecie l punkt 13 i 14?
Odp. Zamawlajecy nie wydrieli osobnego pakietu dla poz.13l 14.
Pytanie 2
Zwracamy sie z prolbQ o wyraienie zgody na wydzielenie

po4cji

r,t:4,24,31,32,40,47,42,43,44 do

osobne8o pakietu, poniewai produkty te sE produktami leczniczymi i wymagajq koncesji
farmaceutycznej, kt6rq posiadajE tylko hurtownie farmaceutyczne? Powyisza zmiana pozwoli na
zlozenie wiekszej ilo(ci konkurencyjnych ofert. Pratniemy nadmienia, ii do ostatnie8o postqpowania
nie zostala zlo2ona iadna oferta. Najprawdopodobniej mo8lo to bya spowodowane polQczeniem
wyrob6w leczniczych z wyrobami medycznymi oraz umieszczeniem zbyt duiej ilolci produkt6w w
jednym pakiecie.
Odp. Zamawlajacy wydzieli osobny pakiet dla

po.y.)i nri 4,24,31,32,40,47,42,43,44,

z odpowledziQ na pytanie nr z zamawlaiEcy informuje, ii dokonuje zmiany w takresie
oraz
SIWZ I umieszcza na stronie internetowej zmieniona czeia I SIWZ (lOW), .2Q6a ll SlwZ (OPZ
niebieskim.
rmleniony zalqcznik nr 1A do lDW. Ola ulatwienia zmiany zostaly zaznaczone kolorem

w rwiazku

)

lednoc2eSnie ZamawiajEc.y informuje,

ii zmianie

uleSa

termin sktadania ofert

Nowv termin sklad nia ofert; 26.06.2017 sodz. 09.00
z 14.2 IDW otrzvmuie brzmienie:
W zwiazku z powviszvm pkt. 14.1

14.1 Mieisc€ oraz termin skladania ofert.
sktada6 do dnia 26.06.

17r

9

w siedzibie

Wroclawskiego

centrum zdrowia SP ZOZ, ul, Podr6rnicza 26/2a, 53-2oa wroclaw , sekretariat pok. nr 104

( I pietro).
14,2 I{lejs.e oraz terftin otwarcla ofert.
w dniu 26.06.2017

r. o 9od2.9.15. w

siedzible Wroclawskiego

Centrum Zdrowia SP ZOz, ul. Podr62nicza 26128.53-208 wroclaw, saLa konferencyJna pok. nr
6

(

parter).
ZamawiaiQcy

ii

