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Nasz znak: ZP.271-............5/2015             Kraków, dnia 22.06.2015 r. 

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego na

Dostawę sprzętu  jednorazowego użytku (ZP 5/15)

         Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) Dyrektor
Szpitala  Specjalistycznego  im.  Stefana  Żeromskiego  Samodzielnego  Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66 w Krakowie odpowiada na
zapytania złożone przez Wykonawców oraz modyfikuje zapisy SIWZ. 

W piśmie z dnia 15.06.2015 r. w pytaniu nr 114 , 115, Zamawiający koryguje udzieloną
odpowiedź. W piśmie jest:

„(...) Pytanie 114:  Grupa 68, poz. 3-6: Czy ze względu na fakt, iż pieluchomajtki dla
dzieci nie są wyrobem medycznym, Zamawiający wymaga, aby oferowane pieluchomajtki
posiadały świadectwo jakości PZH, które potwierdza i dokumentuje, iż wyrób nie stanowi
zagrożenia dla zdrowia człowieka oraz jest przeznaczony dla dzieci? Czy Zamawiający
wymaga  załączenia  tego  dokumentu  do  oferty?  Odpowiedź:  Tak,  Zamawiający
wymaga  dołączenia  do  oferty  świadectwa  jakości  PZH   potwierdzajacego  iż
wyrób nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka oraz jest przeznaczony dla
dzieci.

Zamawiający dopisuje w  pkt. VI. SIWZ po pkt. 13 nowy punkt 14 o następującej

treści:

“14.  świadectwo jakości PZH  potwierdzajacego iż wyrób nie stanowi zagrożenia

dla zdrowia człowieka oraz jest przeznaczony dla dzieci dla grupy  Grupa 68, poz.

3-6” (...)”

winno być:

Pytanie 114:  Grupa 68, poz. 3-6: Czy ze względu na fakt, iż pieluchomajtki dla dzieci
nie  są  wyrobem  medycznym,  Zamawiający  wymaga,  aby  oferowane  pieluchomajtki
posiadały świadectwo jakości PZH, które potwierdza i dokumentuje, iż wyrób nie stanowi
zagrożenia dla zdrowia człowieka oraz jest przeznaczony dla dzieci? Czy Zamawiający
wymaga załączenia tego dokumentu do oferty? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza dołączenie do oferty opini niezależnej
instytucji potwierdzającej, np. świadectwo jakości PZH  .
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W piśmie jest: 

„  (…)  Pytanie  115:  Grupa  68,  poz.  3-6:  Czy  dla  potwierdzenia  bezpieczeństwa  i  jakości  wyrobu,
Zamawiający wymaga, aby pieluchomajtki posiadały udokumentowaną pozytywną opinię użytkowników w
postaci  Opinii  Instytutu  Matki  i  Dziecka?  Czy  Zamawiający  wymaga  załączenia  tego  dokumentu  do
oferty?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian. (…) “

Winno być :

Pytanie 115: Grupa 68, poz. 3-6: Czy dla potwierdzenia bezpieczeństwa i jakości wyrobu, Zamawiający wymaga,
aby pieluchomajtki posiadały udokumentowaną pozytywną opinię użytkowników w postaci Opinii Instytutu Matki i
Dziecka? Czy Zamawiający wymaga załączenia tego dokumentu do oferty?

Odpowiedź:  Tak,  Zamawiający  dopuszcza  dołączenie  do  oferty  opini  niezależnej  instytucji
potwierdzającej, iż wyrób jest bezpieczny np. Opinii Instytutu Matki i Dziecka.

Zamawiający wprowadza w to miejsce nową treść pkt. 14, który otrzymuje następujące brzmienie:

“14.  dokumenty instytucji niezależnych np.  świadectwo jakości PZH, opinia Instytutu Matki i Dziecka,

dla grupy  68, poz. 3-6”

Termin składania ofert - w  dniu 21.07.2015 r. godz. 10.00, oraz termin otwarcia ofert - w  dniu 21.07.2015 r.
godz. 10.30 

Powyższa  odpowiedź  zostanie  przekazana  wszystkim  uczestnikom  postępowania,  którym  przekazano
specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia,  zamieszczona  na  stronie  internetowej  Szpitala  i  staje  się
wiążąca.


