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SPZOZ/SAN/ZP/65/2015    Sanok, dnia   23 kwietnia   2015r.

do wszystkich uczestników 
                            
                                             SPROSTOWANIE do pisma 

SPZOZ/SAN/ZP/64/2015 z dnia   22 kwietnia 2015r

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/11/2015 prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego   na dostawę    sprzętu  jednorazowego i wielokrotnego   użytku         dla   

SPZOZ Sanok

DOTYCZY  przedmiotu zamówienia 

JEST 

* Pytanie nr 57 -  dot. zad. nr 14 - Elektrody EKG
Poz. 1 - Czy Zamawiający wymaga, żeby elektrody do badań holterowskich miały wycięcie 
umożliwiające przełożenie kabla zapobiegające przesuwaniu się przewodów w trakcie badań.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga wycięcia. 
Poz. 3 - Czy Zamawiający oczekuje elektrod z kabelkiem czy bez. Czy Zamawiający dopuści 
wycenę elektrod za opakowania z właściwym przeliczeniem ilości szt.
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje elektrod bez kabelka. 
Dopuszcza wycenę elektrod za opakowania z właściwym przeliczeniem ilości szt.

MA BYĆ
* Pytanie nr 57 -  dot. zad. nr 14 - Elektrody EKG
Poz. 1 - Czy Zamawiający wymaga, żeby elektrody do badań holterowskich miały wycięcie 
umożliwiające przełożenie kabla zapobiegające przesuwaniu się przewodów w trakcie badań.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga wycięcia. 
Poz. 3 - Czy Zamawiający oczekuje elektrod z kabelkiem czy bez. 
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje elektrod bez kabelka. 

Czy Zamawiający dopuści wycenę elektrod za opakowania z właściwym przeliczeniem ilości szt.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę elektrod za opakowanie do 50 szt z właści-
wym przeliczeniem ilości szt – dotyczy zadania nr 14, poz. 1,2,3.

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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