
SPZOZ/SAN/ZP/12/2014                                         Strona 1 z 1 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Dział Zamówie ń 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 85 8642 0002 2001 0060 1685 0003     Podkarpacki Bank Spółdzielczy o/Sanok
SPZOZ/SAN/ZP/12/2014                                                           Sanok, dnia 23.01.2014r. 
 
 
do wszystkich uczestników postępowania 
 

 
dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/01/2014 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 
materiałów budowlanych różnych: wodno – kanalizacyjnych, elektrycznych, malarskich, stolarskich, hutniczych 

zapraw i klejów materiałów ślusarskich, żarówek i baterii dla SPZOZ w Sanoku. 
 
Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców: 

DOTYCZY przedmiotu zamówienia i projektu umowy 

 
* Pytanie nr 1  dot. zad. nr 5 poz. 9 
Prosimy o sprecyzowanie czy podany towar z tej pozycji to: 
- masa szpachlowa do rozrobienia w workach np. Akryl Start Gips w opakowaniach 20kg 
- gotowa masa szpachlowa w wiaderku np. Akryl Putz Finish w opakowaniu 27kg 
W opakowaniu podanym przez Państwa tj. 25kg występuje tylko Akryl Putz zaprawa wyrównująca a nie masa 
szpachlowa. 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga masę szpachlową do rozrobienia w workach np. Akryl Putz Gips w 
opakowaniach 20 kg – w ilości 100 sztuk. 

 
* Pytanie nr 2  dot. zad. nr 5 poz. 11 
Czy Zamawiający dopuści zastosowanie narożnika aluminiowego o szerokości ścianki 23 mm 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 
* Pytanie nr 3 dot. zad. nr 8 poz.8 
Firma Osram produkuje tego typu świetlówki w barwie 830, 840, 865 o jakie dokładnie chodzi? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania świetlówek w barwie 830. 

 
* Pytanie nr 4  dot. zad. nr 8 poz.11 
Firma Osram nie produkuje już tego rodzaju świetlówek, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 
świetlówek  E27 20W w barwie 827 o trwałości 8000h? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, 

 
* Pytanie nr 5  dot. zad. nr 8 poz.16 
Czy chodzi o świetlówki typu Dulux D (niezintegrowane)? 
Firma Osram produkuje je w barwie 827,830 oraz 840 czy Zamawiający dopuści zaoferowanie takich? 
Odpowiedź: Tak.  
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie świetlówek w barwie 830. 

 
 
 

UWAGA!!!  
 

Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców mających wpływ na zaoferowany przedmiot 
zamówienia, należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie oraz w formularzu cenowym przedmiotu 
zamówienia. 


