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dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę drobnego sprzętu medycznego.  
Numer sprawy: ZLA-ZP-752w/35/12 
/odpowiedź do SIWZ/ 
 
 
Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie działając na podstawie art.38 ust.1 
i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. Z dnia 2006r. Nr 
164 poz. 1163 – ze zm) udziela odpowiedzi na zadane pytania dot. SIWZ. 
 
Firma XXXXXXXXXXXX jako zainteresowana postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego w ogłoszonym przetargu zwraca się do Zamawiającego z pytaniem: 
 
Część C poz. 13,14,23 
Pytanie: 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie powyŜszych pozycji z pakietu i 
przeniesienie ich do części D ze względu na ich specyfikę, umoŜliwi to złoŜenie większej 
ilości ofert w korzystnych cenach. Dzięki temu powstanie oddzielny pakiet na grupę 
produktów z tej samej grupy: ELEKTROMEDYCYNA. 
Oświadczamy, Ŝe jesteśmy producentem elektrod EKG. Oferujemy bardzo dobrą cenę i 
jakość. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie planuje zmiany pakietów określonych w SIWZ. 
 
Część D poz.1 
Pytanie 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie papieru o rozmiarze 100x40 do 
tego aparatu z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości z 30 szt. na 38 szt. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza zaproponowaną moŜliwość przeliczenia ilości 
 
 
Część G poz. 8 
Pytanie: 
Zwracamy się do Zamawiającego z prosbą o sprecyzowanie jednostki miary rękawic 
chirurgicznych, które są pakowane parami a proponowane przez Państwa wielkości 
opakowania to 50 sztuk. Zatem czy Zamawiającemu chodzi o 25 par = 50 sztuk czy               
50 par = 100 sztuk? 
Odpowiedź: 
Zamawiający określił wielkość opakowania 50 szt. czyli 25 par = 50szt. 
 
 



Dotyczy SIWZ pkt. 6.5 
Pytanie: 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie czy poprzez  powyŜszy zapis 
wymagane są dokumenty zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych, a dokładniej zgodnie z 
klasyfikacją wyrobów medycznych. 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający będzie wymagał dokumentów poświadczających Ŝe dostarczane produkty 
spełniają wymagania określone w ustawie o wyrobach medycznych. 
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