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ODPOWIEDZ
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Pahstwo,
Uprzejmie informujemy, i2 do Zamawiajqcego wptynqla pro5ba o wyja$
istotnych warunk6w zam6wienia, w postqpowaniu prowadzonym na pod$

dnia 29 stycznia 2004 rolcu Prawo Zam6wied Publicznych (Dz. U. z2OI5 r
trybie przetargu nieograniczonego, na:

dostawy lek6w do apteki Szpitala SP ZOZ Siedlce,
TreSi wspomnianej proSby jest nastqpujqca :

Dotyczy SIWZ roz, 8,4 pkt 1

t, Prosimy o odstqpienie od wymogu posiadania l<oncesji,

rejestr6w zawodowych, gdyz w pakiecie nr 2 - wapno sodowane
w/w zezwoleri.

Siedlce dnia: 2017-08-L1

nienie zapisu specyfikacii
tawie przepis6w ustawy z

po2.2L64 z po2n. zm.) w

zezwol$nia, licencji lub wpisu do

ustawf nie naktadajq posiadania

umowy. 
faRno 

sodowane nie jest

Dotyczy SIWZ roz. 8,4 pkt 4
2. Prosimy Zamawiajqcego o zmianq w zal<resie wymaganych dokuinent6w na potwierdzenia
spetnienia wymagaf Zamawiajqcego dla pakietu n

wapno sodowane, bqdqce wyrobem medyczny
dopuszczenia do obrotu na podstarvie ustawy
do puszczenie przedstawienia dol<ument6w zgod ni

3. Prosimy o modyfikacjq w zakresie nazwy przedmiotu
lelciem, lecz wyrobem medycznym,

4. Par. 3 ust. 3

Zwracamy siq z pro6bq o zniesieniu wymogu dostaw w trybie "ratunel(" w zakresie pakietu nr 2 lub o
wydtu2enie terminu dostaw do np. 2 dni roboczych. Wapno sodowane nie jest wyrobem ratujqcym
zycre.

Stanowisko (wyja6nienia) Za mawiaiqcego w przed miotowej l<westii jest na$tqpujqce :

Ad. L W SIWZ Zqmqwiajqcy okreilil warunek posiadania przez WykonawcQ koncesji, zezwolenia bqdi
licencji, tylko w bne przepisy nakladajq na Wykonqwcq taki obowiqzek - np.

dystrybucja prod ych. Jeieli ze wzglqdu na przedmiot obrotu, nie jest wymagona
odrqbnymi przep sja lub zezwolenie, w6wczss nie ms obowiqzku jej posiadania.

Ad.2
Za maw iajqcy wyraia zg odq.

Ad. 3
Zamawiajqcy w umowie zmodyfikuje ten zapis. Do SIWZ dolqczone sq og(lne warunki umowy, kt6re
bqdq odpowiednio modyfikowane pod kqtem okre!lonego przedmiotu z.amtpwienio.

llSP ZOZ Siedlce, sporz. Robert Misiak



Ad.4
Zomawiojqcy w Zodaniu nr 2 nie wymaga dostaw w trybie "rqtunek"

lnformujemy, ze zgodnie z wymogiem art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 gtycznia 2004 roku Prawo
Zamdwied Publicznych (Dz. U. z 2O'J.5 r. poz" 2t64 z poin. zm.l, stanowisfto Zamawiajqcego zostato

rozeslane do wszystkich wykonawc6w, kt6rym przekazano SIWZ.

2f SP ZQZ Siedlce, sporz. Robert Misiak
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