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do wszystkich uczestników postępowania 
 

 
dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/04/2014 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

zakup wyposażenia dla administracji oraz oddziału neurologii w ramach zadania „Rozbudowa 
Szpitala w Sanoku poprzez budowę oddziału Neurologicznego wraz z administracją – realizacja prac 

niezbędnych do rozpoczęcia funkcjonowania nowego obiektu 
 
Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców: 

DOTYCZY przedmiotu zamówienia i projektu umowy 

 
* Pytanie nr 1  dot. zad. nr 2 
W opisie przedmiotu zamówienia jest sprzeczny zapis „zainstalowana pamięć min 128MB, maksymalna 
wielkość pamięci 32MB” 
W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści do zaoferowania drukarkę z zainstalowaną pamięcią min 
32MB? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby kolorowa drukarka laserowa posiadała zainstalowaną pamięć min 
32MB a maksymalnie 128MB. 
 
* Pytanie nr 2  dot. zad. nr 7 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampkę biurkową w kolorze czarnym lub białym? 
Odpowiedź: Zamawiający  wymaga, aby lampka biurkowa była w kolorze czarnym. 
 
* Pytanie nr 3  dot. zad. nr 9 poz.1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowania kocy o składzie: 85% akryl, 15% bawełna, rozmiar 160 x 200 
+/- 5cm, waga 1,4kg 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 4  dot. zad. nr 9 poz.1 
Czy Zamawiający wyrazi dopuści koce o składzie 80-85 % akryl i 15-20 % bawełna oraz gramaturze około 450 
g/m2 ( około 1,3 -1,4kg)? 
Koce wełniane nie powinny być używane w warunkach szpitalnych ponieważ są miejscem idealnym dla 
roztoczy. W związku z powyższym uprzejmie prosimy o dopuszczenie koców o wyższym składzie 80-85 % 
akryl i 15-20 % bawełna. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 5  dot. zad. nr 9 poz. 3 i 4 
Czy Zamawiający wymaga tkaniny „Medical”. Nazwa tkaniny Medical jest stosowana przez jednego z 
producentów tkanin i może świadczyć o nieuczciwej konkurencji. Zamawiający nie może określać przedmiotu 
zamówienia przez znaki towarowe lub nazwy handlowe a jedynie przez parametry techniczne. W związku z 
powyższym prosimy o wykreślenie nazwy „Medical” z opisu przedmiotu zamówienia w pakiecie nr 9 poz. 3 i 4. 
Odpowiedź: Zamawiający w SIWZ określił i ż dopuszcza produkty równoważne. W przypadku użycia nazwy 
Medical Zamawiający dopuszcza zaoferowanie równoważnego produktu pod warunkiem że będzie on spełniał 
takie same lub lepsze parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe. 
 
* Pytanie nr 6  dot. SIWZ 
Zamawiający określił bardzo krótki termin realizacji przedmiotu zamówienia. Licząc od dnia otwarcia ofert jest 
to 25 dni. Samo związanie z ofertą to 30 dni. Istnieje prawdopodobieństwo , iż od dnia podpisania umowy to 
realizacji pozostanie 5-6 dni. W związku z powyższym uprzejmie prosimy o zmianę zapisów SIWZ i umowy 
przez dodanie, iż realizacja umowy w zakresie pakietu nr 9 odbędzie się do 21 dni od momentu zawarcia 
(ewentualnie do 14 dni). 
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Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 

* Pytanie nr 7  dot. zad. nr 9 poz. 3 i 4 
Czy Zamawiający dopuści tkaninę o gramaturze 145-150 g/m2? Tkanina ta jest o wiele tańsza od tkaniny o 
gramaturze 165 g/m2 przy czym jest równie dobra i wytrzymała, Idealnie sprawdza się w warunkach szpitalnych 
(bardzo częste pranie, dezynfekcja itp.). 
Odpowiedź: Zamawiający  podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
* Pytanie nr 8  
Czy Zamawiający dopuści tolerancję w rozmiarach +/-5 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę 

 
 
 

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. 


