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NZ/479/2021                                                                                             Jelenia Góra, dnia 22.07.2021 r. 

                                                             

                                                                    DO  WYKONAWCÓW 
 

 

Dot. „DOSTAWY WORKÓW FOLIOWYCH RÓŻNYCH, WORKÓW NA ZWŁOKI, 

ETYKIET NA WORKI, PAPIERU KSERO I KOMPUTEROWEGO” NR REFERENCYJNY: 

ZP/PN/26/07/2021 PUBLIKACJA OGŁOSZENIA: 2021/BZP 00116732/01 z dnia 2021-07-16 

 

                 Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej z siedzibą przy ul. Ogińskiego 

6, 58-506 Jelenia Góra jako Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania do postępowania jak               

w tytule. Poniżej przesyłamy treść pytań wraz z odpowiedziami.  
 

 

ZESTAW 1: 
  
Pytanie nr 1  Proszę o wyjaśnienie skąd wynika zapis w SIW: 

 

2) Dot. Pakietu nr 2- 3 zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w myśl przepisów 

ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 220 poz. 1447 ze zm.) lub 

oświadczenie, iż zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych Dz. U. z 2019, poz. 175 (tekst 

jednolity) nie jest wymagane posiadanie koncesji na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej do 

obrotu wyrobami medycznymi zaoferowanymi w postępowaniu - należy przedstawić w formie 

oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę na 

podstawie Rozdziału VII pkt. 2 ppkt. 1 ) SWZ, 

 

asortyment pakietu nr 2 - 3 nie jest wyrobem medycznym. 

 

 

Odpowiedź 

      Zamawiający wykreśla z SWZ zapis Wykaz podmiotowych środków dowodowych na 

potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu pkt 2: 

2) Dot. Pakietu nr 2- 3 zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w myśl przepisów 

ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 220 poz. 1447 ze zm.) lub 

oświadczenie, iż zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych Dz. U. z 2019, poz. 175 (tekst 

jednolity) nie jest wymagane posiadanie koncesji na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej do 

obrotu wyrobami medycznymi zaoferowanymi w postępowaniu - należy przedstawić w formie 

oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę na podstawie 

Rozdziału VII pkt. 2 ppkt. 1 ) SWZ. 

Zamawiający potwierdza, że asortyment pakietu nr 2 - 3 nie jest wyrobem medycznym. 
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Pozostałe zapisy SWZ utrzymują dotychczasowe brzmienie przy uwzględnieniu 

wcześniejszych odpowiedzi. Powyższe informacje stanowią integralna część warunków zamówienia 

i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. 

                                                                                                                                                       

                                                                                                                           

Z poważaniem 

 

 


