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do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy:  postępowania  nr  SPZOZ/PN/33/2014  prowadzonego  w  trybie  przetargu 
nieograniczonego  na dostawę materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, tonerów 
do drukarek i innych   dla SPZOZ w Sanoku.

W związku z zapytaniami wykonawców ustalono co następuje:

Pytanie nr 1 – dot. zad. nr 4 – opaski do drukarki HC 100
Czy opaski maja być koloru białego? 
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia iż opaski mają być koloru białego.

Pytanie nr 2 – dot. zad. nr 4 – opaski do drukarki HC 100
Czy mają być samoprzylepne czy zapinane „klipsem”?
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia iż opasko maja być samoprzylepne.

Pytanie nr 3 – dot. zad. nr 4 – opaski do drukarki HC 100
Występują w 2 rodzajach Z-Band Direct oraz Z-Band Comfort. Z-Band Comfort są delikatniejsze i 
bardziej  elastyczne  niż  opaski  Z-Band Direct  i  dlatego  zapewniają  większą  wygodę  pacjentom o 
delikatniejszej skórze. 
W związku z tym czy przyjmuje się możliwość oferowania Z-Band Direct?
Występują one również w różnych konfekcjach po 200 i 300 sztuk w kasetkach. Czy w przypadku 
zaoferowania  łącznej  ilości  pojedynczych  sztuk  odpowiadających  zapytaniu,  może  być  ona 
dostarczana w większej ilości kasetek?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 2 rodzaje opasek. Należy dostarczyć: 
opaski o wymiarach 25x279 w ilości 18 000 sztuk 
opaski o wymiarach 25x178 w ilości   2 000 sztuk.
Proszę o dostosowanie ilości kaset tak aby ilości oferowanych opasek były zgodne z zamówieniem. . 

Pytanie nr 4 – dot. zad. nr 4 
Z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że w poz. 1-2 są opaski Zebra typu Z-Band Comfort, które 
zostały wycofane ze sprzedaży przez producenta. W związku z tym zwracam się z uprzejmą prośbą o 
dopuszczenie opasek w takich samych rozmiarach typu Z-Band Direct, z jednoczesną zmiana ilości 
opasek w kasecie: poz. 1 po 200 sztuk, poz. 2 po 300 sztuk. Proszę również o informację, czy w takim 
przypadku zmieni się ilość kaset w formularzu cenowym? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 2 rodzaje opasek. Należy dostarczyć: 
opaski o wymiarach 25x279 w ilości 18 000 sztuk 
opaski o wymiarach 25x178 w ilości   2 000 sztuk.
Proszę o dostosowanie ilości kaset tak aby ilości oferowanych opasek były zgodne z zamówieniem.

Z poważaniem
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