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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/75/2014                            Sanok, dnia 24.04.2014r. 
 
 
do wszystkich uczestników postępowania 
 

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/17/2014 prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych - powtórka dla SPZOZ Sanok. 

 
Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców: 
 

DOTYCZY przedmiotu zamówienia i projektu umowy 

 
* Pytanie nr 1  - dot. zad. nr 1 poz. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie setonów pakowanych a200, z podaniem 
ceny za 1 szt? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
* Pytanie nr 2  - dot. zad. nr 1 poz. 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie setonów pakowanych a120, z podaniem 
ceny za 1 szt?  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
* Pytanie nr 3  - dot. zad. nr 1 poz.3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie setonów pakowanych a68, z podaniem ceny 
za 1 szt?  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 

* Pytanie nr 4  - dot. proj. umowy 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu płatności na 30 dni?  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
* Pytanie nr 5  - dot. proj. umowy 
Czy Zamawiający potwierdza, że dostawa będzie odbywać się w dni robocze od poniedziałku 
do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy?  
Odpowiedź: Dni robocze od poniedziałku do soboty za wyjątkiem niedziel oraz dni 
ustawowo wolnych od pracy. 
 

* Pytanie nr 6  - dot. zad. nr 3 poz. 1 - 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku wykonanego z wodoodpornej 
membrany, pianki poliuretanowej o wysokiej zdolności pochłaniania wysięków oraz warstwy 
aktywnej, w rozm. 5x5 cm bądź 10x10 cm?  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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UWAGA!!!  
Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców mających wpływ                            
na zaoferowany przedmiot zamówienia, należy indywidualnie uwzględnić zmiany                     
w ofercie w formularzu cenowym przedmiotu zamówienia. 
 
 
 
 
 

    Z poważaniem, 


