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WYJAŚNIENIA  TREŚCI 

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę systemu zamkniętego do pobierania krwi metodą 
aspiracyjno  –  próżniową  oraz  pojemników  na  odpady  ostre  dla  potrzeb  Szpitala 
Ogólnego w Kolnie; znak przetargu Sz.O./SAG/41/03/15.

 
Szpital Ogólny w Kolnie na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984,1047, 1473 oraz z 2014 r. poz. 423 z 
późn.  zm.)  w  związku  z  zapytaniem  Wykonawcy,  przekazuje  wyjaśnienia  treści  Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie Nr 1
Dotyczy zapisów SIWZ rozdz. 3 pkt. 2 ppkt. j)
Zamawiający wymaga aby oferowany system zamknięty posiadał „certyfikat ISO 9001 oraz CE”.
Certyfikat  ISO 9001 jest  dokumentem potwierdzającym,  że firma wprowadziła  i  stosuje system 
zarządzania  jakością  w  zakresie  projektowania  (wzornictwo)  i  opracowywania,  produkcji  i 
dystrybucji.  Dokument  ten  nie  dotyczy  bezpośrednio  produktu,  a  sposobu  zarządzania  firmą. 
Dlatego  zwracamy  się  z  prośbą  do  Zamawiającego  o  odstąpienie  od  wymogu  dostarczenia 
certyfikatu ISO 9001 na system zamknięty, a ewentualnie dostarczenie certyfikatu ISO 9001, jako 
dokumentu  potwierdzającego  stosowanie  systemu  zarządzania  jakością  u  producenta  systemu 
pobierania krwi. 
Odpowiedź: 
Zamawiający odstąpienie od wymogu dostarczenia certyfikatu ISO 9001 na system zamknięty,  a 
wymaga dostarczenie certyfikatu ISO 9001, jako dokumentu potwierdzającego stosowanie systemu 
zarządzania jakością u producenta systemu pobierania krwi. 

Pytanie Nr 2
Dotyczy zapisów Umowy   §   3 ust. 3  
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wykreślenie możliwości składania zamówień drogą 
telefoniczną.  W  rozmowie  telefonicznej  trudno  jest  zweryfikować  osobę  dzwoniącą  co  do  jej 
upoważnienia  do  składania  zamówień  w  imieniu  placówki.  Pisemne  złożenie  zamówienia  jest 
również dokumentem łatwiejszym do zweryfikowania w przypadku spraw spornych lub reklamacji. 
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę. 

Niniejsze pismo Zamawiający zamieścił na stronie internetowej: www.szpitalkolno.pl
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