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do wszystkich uczestników postępowania 

 

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/19/2013 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup 

oraz dzierżawę sprzętu medycznego dla potrzeb SPZOZ Sanok. 

 

Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców: 

 

DOTYCZY przedmiotu zamówienia i projektu umowy 

 

* Pytanie nr 1  - dot. zad.5 poz. 3 

Prosimy o doprecyzowanie korekcji wzroku (rodzaj i wielkość korekcji) 

Odpowiedź:  Oko prawe – 3, cylinder - , oś - , 

                   oko lewe – 2,75, cylinder -0,5, oś 20
o
, odległość źrenic 72 mm 

 

* Pytanie nr 2  - dot. zad.7 pkt 3 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nowoczesny ssak akumulatorowy ze zbiornikiem na 

wydzielinę wielokrotnego użytku z możliwością sterylizacji w autoklawie o pojemności 1l? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 3  - dot. zad.7 pkt 4 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ssak akumulatorowy wyposażony w wymienny, 

jednorazowy filtr bakteryjny? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 4  - dot. zad.7 pkt 5 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nowoczesny ssak akumulatorowy z możliwością pracy w 

temperaturze od 0
o
C do +50

o
C 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 5  - dot. zad.7 pkt 6 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ssak akumulatorowy z możliwością przechowywania  w 

temperaturze od -25
o
C do +55

o
C 

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 6  - dot. zad.7 pkt 9 

Czy Zamawiający wymaga aby dostarczony ssak posiadał od razu w komplecie zasilacz sieciowy 

230V 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 
 

UWAGA!!! 

Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców mających wpływ      na zaoferowany przedmiot 

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

zamówienia. 

http://www.zozsanok.pl/

