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do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/30/2016 prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego   na   materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, tonerów do  

drukarek i innych       SPZOZ Sanok.

Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców:

DOTYCZY  przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 1 – dotyczy   zad. 3 – tonery, tusze  
Czy Zamawiający w pozycjach nr 8,45,47,51,56,60,38 oczekuje podania ceny za sztukę, czy
też należy wycenić komplet?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje podania ceny za sztukę (nie  komplet). 

Pytanie nr 2 – dotyczy   zad. 2  
poz. 5-6 
– myszki USB i PS/2 – czy przewód może mieć długość 1,2m a nie 1,5m (standard to 1,2m)?
Odpowiedź: Zamawiający  w  pozycji  5  (złącze  PS/2)  dopuszcza  długość  przewodu  1,2m
natomiast w pozycji 6 (złącze USB) podtrzymuje zapis 1,5m.

poz. 8
- klawiatura PS/2 – czy przewód może mieć długość 1,4m a nie 1,5m (standard to 1,4m)?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza długość przewodu 1,4m. 

poz. 19
-pamięć RAM DDR3 1333Mhz – nie występuje pojemność 5GB – dostępne są 4GB lub 8
GB, które wycenić?
Odpowiedź: Zamawiający omyłkowo opisał przedmiot zamówienia (5GB zamiast 2GB).

Jest: 5 GB
Powinno być: 2 GB  

poz. 22
- przełącznik sieciowy 10/100/100 16-portowy do montażu w szafie RACK 19”
dostępne są różne modele szaf RACK 19”: stojące, wiszące np. wąskie o głębokości 12cm –
proszę o doprecyzowanie, abyśmy mogli dobrać odpowiedni przełącznik. 
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Czy to ma być  na pewno 350 przełączników? Wartość  jednej  sztuki to około 90zł netto,
wartość tej pozycji będzie olbrzymia. 
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza  dowolną  głębokość  przełącznika  sieciowego.
Zamawiający omyłkowo wpisał liczbę zamawianych przełączników (350 zamiast 3).

Jest: 350 sztuk
Powinno być: 3 sztuki

Pytanie nr 3 – dotyczy   zad. 1 – materiały biurowe  
poz. 56 – skorowidz 1/3 A4 
Nie występują skorowidze w rozmiarze 1/3 A4. 
Dostępne najbardziej zbliżone do opisanego rozmiaru to: ½ A4 oraz 2/3A4. Proszę o poprawę
opisu.  
Odpowiedź: Zamawiający  wyjaśnia iż należy zaoferować  w poz. 56 – skorowidz 1/2 A4.  

Pytanie nr 4 – dotyczy   zad.  1 – materiały biurowe  
poz. 58 – kalendarz książkowy format A4 „TEWO”(1 dzień na 1 stronie w twardej oprawie)
W  ofercie firmy Belona, dystrybutora kalendarzy TEWO, nie występuje opisany „kalendarz
książkowy format A4 „TEWO” (1 dzień na 1 stronie w twardej oprawie). Dostępny kalendarz
książkowy TEWO A4, to tzw. MANAGER TYGODNIOWY A4 KRATKA, którego układ
to: strona lewa-kratka, strona prawa- cały tydzień na stronie, okładka- oprawa twarda z gąbką.

W ofercie innych producentów, są dostępne kalendarze książkowe formatu A4, w układzie 1
dzień  na 1 stronie, ale w okładkach skóropodobnych twardych z gąbką.
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza kalendarze książkowe formatu A4, w układzie 1 dzień
na 1 stronie, ale w okładkach skóropodobnych twardych z gąbką.

UWAGA:
Wobec udzielonych wyjaśnień  na zapytania Wykonawców jak również  modyfikacji  treści
SIWZ  mających  wpływ  na  zaoferowany  przedmiot  zamówienia, należy  indywidualnie
uwzględnić zmiany w ofercie w formularzu cenowym  przedmiotu zamówienia.

Z poważaniem 
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