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Nr sprawy A.I. 271-43/12                                                          Kraków, 25 października 2012 r. 
  

Dotyczy: Postępowania na dostawę środków czystości i środków do dezynfekcji 

 

WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU 

A.I. 271-43/12 

 
 

Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 i 2 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, uprzejmie informuję, że w 

przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawcy. Treść pytań w oryginalnym brzmieniu oraz 

odpowiedzi przedstawiamy poniżej.  

Pytanie: 

Czy zamawiający w części 1 poz. 14 dopuści środek o pojemności 0,75l i pozostałych parametrach bez zmian? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. W przypadku zaoferowania takiego rozwiązania należy dokonać modyfikacji 

ilościowej z odpowiednim przeliczeniem w załączniku nr 4 do SIWZ (specyfikacja asortymentowo – ilościowo 

– cenowa). 

 

Pytanie: 

Czy zamawiający w części 1 poz.19,20 i 21 dopuści worki po 25 szt. na rolce i pozostałych parametrach bez 

zmian? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. W przypadku zaoferowania takiego rozwiązania należy dokonać modyfikacji 

ilościowej z odpowiednim przeliczeniem w załączniku nr 4 do SIWZ (specyfikacja asortymentowo – ilościowo 

– cenowa). 

 

Pytanie: 

Czy zamawiający w części 1 poz. 29 dopuści środek o pojemności 1 kg? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. W przypadku zaoferowania takiego rozwiązania należy dokonać modyfikacji 

ilościowej z odpowiednim przeliczeniem w załączniku nr 4 do SIWZ (specyfikacja asortymentowo – ilościowo 

– cenowa). 

Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający dokonuje następujących zmian w SIWZ: 

Termin i miejsce składania ofert. 

Oferty należy składać nie później niż do dnia 30 października 2012 r. godz. 10:00. na adres: Krakowskie Centrum 

Rehabilitacji, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, budynek nr 4 Administracja, w Sekretariacie. 

Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku od 7
30

 – 15
00

. Oferty złożone po terminie nie będą otwierane. 

Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie. 

Termin i miejsce otwarcia ofert. 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 30 października 2012 r. o godz. 10:15 w budynku Al. Modrzewiowa 22, 30-

224 Kraków, budynek nr 4, Administracja. 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące 

cen. 

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy prosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania zawiadomienia faksem 

na nr 012. 425-12-28 lub adres e- mail: p.wypyski@kcr.pl   

 

        Z poważaniem 

 
                                          p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa 
                                                dr n. med. Jerzy Mirosław Jaworski 

 

 


