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nreogranlczonego na dostawQ lek6w uzupelnienie III-

Dyrekcja Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na
poni2sze pytania:

Pytanie og6lne do SIWZ:

L. Czy z uwagi na obecnq sytuacjq epidemiologicznq w Polsce i na Swiecie, zgodnie z
zaleceniami Prezesa Urzqdu Zam6wiei Publicznych z dnia 20.03.2020
r.: httns:/ /www.uzp.gov,nl/aktualnosci/komunikacia-elektroniczna-w-dobie-
zagrozenia epidemicznego oraz z uwagi na ryzyko niedostarczenia oferty i
dokument6w przez kuriera w wymaganym czasie i we wskazane w SIWZ miejsce,
Zamawiajqcy wyrazi zgodq na zlo2enie oferty i wszelkich dokument6w w
postqpowaniu w formie elektronicznej, opatrzonei kwalifikowanym podpisem
elektronicznym?
W przypadku wyra2enia zgody, prosimy o wskazanie sposobu zlo2enia oferty i
dokument6w [np. poprz ez platformg lub mailem, gdzie haslo do zabezpieczonych
plik6w przekazane byloby w oddzielnym maituJ.

Odp. Zamawiai4cy modyfikaci4 z dnia O6.O4.2O2Or. dopu3cil skladanie ofert
elektronicznie poprzez platformq zakupowq.
(http://www.platfbrmazakupowa.pl/pn/zozsuchabeskidzkaJ

Pvtanie do asortvmentu:

Pakiet 3 pozycja 1,2 - Prosimy o wydzielenie pozycji 1 i 2 do osobnego pakietu. W
zwiEzku z obecnq sytuacjE epidemiologicznq takie podzielenie zam6wienia pozwoli na
zlo2enie oferty konkurencyjnej cenowo wiqkszej liczbie Wykonawc6w

Odp, Zamawiajqcy podtrzymuie zapisy SIWZ.

Pakiet 3 pozycja 6 - Prosimy o wydzielenie pozycji 6 do osobnego pakietu. W zwi4zku z

obecn4 sytuacjq epidemiologiczn4 takie podzielenie zam6wienia pozwoli na zloZenie
oferty konkurencyinej cenowo wiqkszej liczbie Wykonawc6w.

Odp, Zamawiaiqcy podtrzymuje zapisy SIWZ.



Pakiet 3 pozycja 6 - Czy Zamawiai4cy dopu6ci do oceny gotowy do u2ycia, alkoholowy
preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni, sprzqt6w i wyposa2enia medycznego.
Oferowany preparat wykazu.je skutecznoSd w bardzo kr6tkim czasie, posiada dobrq
tolerancjq materialow4. Sklad: etanol, propan-1.-ol, amfoteryczne zwiqzki
powierzchniowo czynne. Produkt nie zawiera aldehyd6w oraz zwi4zk6w amoniowych.
Spektrum: B- EN 73727, F- EN 13624, TBC -14348, V(HBV, HCV, HIV, vaccinia, rota, noro,
adnol. Wyr6b medyczny, opakowanie 1L + spryskiwacz.

Odp, Zamawiai4cy podtrzymuie zapisy SIWZ.
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