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Wszyscy zainteresowani  

postępowaniem 

 

 

PCZ/ZP/345/2021 

Dotyczy: „Dostawy materiałów jednorazowego użytku wyrobów medycznych i niemedycznych dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” 

Sp. z o.o. w Poddębicach”. 

PCZ/ZP/3331/3/2021 

 

 

Odpowiedzi na pytania oraz informacja o modyfikacji zapisów ogłoszenia i SWZ 

 

 

Zgodnie z art. 137 ust. 1, art. 137 ust. 2 oraz art. 137 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) „Poddębickie Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. podaje odpowiedzi na pytania dotyczące 

postanowień ogłoszenia o zamówieniu i Specyfikacji Warunków Zamówienia na „Dostawy materiałów jednorazowego użytku 

wyrobów medycznych i niemedycznych dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach”:  
 

 

Pytanie 1. Dotyczy pakietu 78 poz. 1 – Prosimy o wyjaśnienie, czy nie wystąpiła omyłka, ponieważ Zamawiający wymaga filtra o 

średnicy 19mm, zamiast 19 cm? 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia, odpowiedź na pytanie nr 37, z dnia 20.08.2021 r., w następujący sposób: 

Zamawiający wymaga filtra o średnicy 19 cm., w związku z czym modyfikuje zapisy Formularza asortymentowo – 

cenowego – Załącznik nr 2 do SWZ: 

L.p. Opis przedmiotu zamówienia j.m. Ilość

Cena 

jedn. 

netto

 Wartość

netto 

Stawka 

VAT (%)

Wartość 

brutto 

Producen

t

Nazwa 

handlowa

/Nr 

katalogo

Próbka

1 2 3 4   5 6 7 8 9 10 11

1.

Filtry do kontenerów wykonane z papieru krepowanego o gramaturze 60 

g, wytrzymałe na rozerwania i pęknięcia, nie przepuszczalne dla 

mikroorganizmów, z wskaźnikiem chemicznym do sterylizacji parą 
wodną. Filtr o srednicy 19 cm ( 3 opakowania - pakowane po 500 szt. )

opak. 4   

2.

Etykiety do kontenerów, samoklejące, wykonane z kartonu, ze 

wskaźnikiem procesu do sterylizacji parą wodną, z języczkiem na bocznej 

ściance etykiety. Wymiary całkowite etykiety: 67 x 38-39 mm. Każda 

etykieta musi zawierać miejsce na umieszczenie nastepujących informacji: 

nr sterylizatora, data ważności, data procesu i osoba odpowiedzialna ( 6 

opak. 8   

RAZEM:

PAKIET NR 78.                                    CPV- 33.14.00.00-3 po modyfikacji

 
 

 

Na podstawie art. 135 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający modyfikuje zapisy ogłoszenia o zamówieniu, 

Specyfikacji Warunków Zamówienia przedłużając termin: 

- składania ofert: 02.09.2021 r., godzina 09:00; 

- otwarcia ofert: 02.09.2021 r., godz. 11:00; 

-  termin złożenia próbek: 02.09.2021 r. godz. 09.00; 

- termin związania ofertą: 30.11.2021 r. 

 

 

 

 



 

2 

 

Zmianie ulegają :  

- zapisy ogłoszenia o zamówieniu – Sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji; 

- zapisy SWZ wraz z Formularzem asortymentowo – cenowym – Załącznik nr 2 do SWZ. 

 

 

W związku z powyższym zapisy SWZ otrzymują brzmienie: 

 

 Rozdział XI SWZ: 

 

1. Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną za pomocą dedykowanego Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 

wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl - w 

nieprzekraczalnym terminie: do dnia 02.09.2021 r. do godziny 09:00. 

          2. Otwarcie ofert  nastąpi w dniu 02.09.2021 r. o godzinie 11:00. 

 

              Rozdział IX SWZ 

 

1. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 90 dni tj. do dnia 30.11.2021 r. 

 

              Rozdział VI ust. 2 pkt. 2.17 

 

Próbki należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj.:  

„Poddębickie Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. 

ul. Mickiewicza 16 

99-200 Poddębice 

Sekretariat Zarządu  

 

W terminie do: 02.09.2021 r., do godz. 09:00 

 

Na kopercie lub opakowaniu należy umieścić: 

a) dokładny adres Wykonawcy; 

b) numer postępowania: PCZ/ZP/3331/3/2021; 

c) nazwę postępowania: „Dostawy materiałów jednorazowego użytku, wyrobów medycznych i niemedycznych dla 

„Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach; 

d) dopisek: „Nie otwierać przed 02.09.2021., o godzinie 11:00 ” 

 

 

Działając na podstawie art. 137 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający w dniu 23.08.2021 r. przekazał 

Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej: Sprostowanie, ogłoszenie, zmian lub dodatkowych informacji. 

 

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

       

             Zatwierdził 

 

                  Wiceprezes Zarządu  

                                    lek. med. Urszula Marjańska 

 

 


