
SPZOZ/SAN/ZP/155/2021 Strona 1 z 1 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej 
Dział Zamówień Publicznych 

38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26 
tel./fax +48 13 46 56 290 

e-mail: zampub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl 
NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS 

 ul. Trembeckiego 11 a 35-959 Rzeszów 
NIP 687-16-40-438     REGON 370 444 345 

Rachunek bankowy nr 97 1600 1462 1871 2194 2000 004 BGŻ PNP PARIBAS 

SPZOZ/SAN/ZP/155/2021                                              Sanok, dnia 10 maj 2021r. 

 

do wszystkich uczestników postępowania 

 
dotyczy: postępowania nr SPZOZ/TP/05/2021 pn. „Dostawa materiałów biurowych, kompu-

terowych, tonerów do drukarek, akcesoriów do sprzątania, środków czystości oraz za-

stawy j. u., worków foliowych, środków piorąco–dezynfekcyjnych i innych dla SPZOZ w 

Sanoku” 

 

Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia 

 
Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz.U. 2019r., poz. 2019 ze zm) udostępnia treść zapytań - wniosków o wyjaśnienia 

treści SWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami: 
 

Pytanie nr 1 

Prosimy o wydzielenie z Pakietu nr 5 poz. 3, 4, 6, 7, 8, 18, 24, 25 i 26  do odrębnego pakietu, gdyż 

obecna formuła Zadania nr 5 znacznie ogranicza konkurencje i nie pozwala ubiegać się o zamówienie 

szerszemu gronu oferentom. Stąd prośba jest uzasadniona i może przynieść Zamawiającemu większe 

korzyści finansowe związane z większą konkurencyjnością ofert. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 2 

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 poz. 17 dopuści antybakteryjny żel do mycia i odkamieniania 

sanitariatów: muszli klozetowych, pisuarów, umywalek i armatury łazienkowej. Skutecznie usuwający 

kamień i osady z mydła. Posiadajacy właściwości antybakteryjne oraz przyjemny i świeży owocowy 

zapach. Zawierajacy w składzie: 2,2´(oktadek-9-enilimino)bisetanol, Kwas fosforowy, Kwas 

amidosiarkowy.  Gęstość 1045 - 1065 kg/m³, pH 1 ± 0,5. Opakowanie 0,75l butelka typu „kaczka” 

ułatwiająca dotarcie do trudnodostępnych miejsc? W przypadku dopuszczenia, zwracamy się z prośbą 

o wydzielenie pozycji  wraz z pozycjami wymienionymi wyżej. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w produkt natomiast nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji. 

UWAGA!!! 

Powyższe  wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ, jeżeli mają wpływ na zaoferowany przedmiot 

zamówienia, należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie w formularzu cenowym przedmiotu zamówienia. 

 

Z poważaniem 
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