
 

Warszawa, dnia 29 września 2015 r. 

Do wykonawców biorących udział w postępowaniu  

na dostawa sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego do 

pracowni kinezyterapii, wyposażenia i oprogramowania 

do pracowni logopedycznej, sprzętu komputerowego, 

akcesoriów dla seniora oraz AGD do pracowni ergoterapii, 

nr 5/PZP/2015 

 

Odpowiedzi na pytania 

zadane w post ępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczo nego  
na dostaw ę sprz ętu medycznego i rehabilitacyjnego do pracowni kinez yterapii, 
wyposa żenia i oprogramowania do pracowni logopedycznej, sp rzętu komputerowego, 
akcesoriów dla seniora oraz AGD do pracowni ergoter apii, nr 5/PZP/2015    

                                         
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm. w dalszej części 
zwana ustawą), który stanowi, że ,,Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego  
o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest 
obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:  
1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert,  
2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz 
negocjacjach z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia,  
3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza 
niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  
- pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 
połowa wyznaczonego terminu składania ofert” przesyła pytania i odpowiedzi do treści SIWZ: 
 

Pytanie Wykonawcy Odpowied ź Zamawiaj ącego  

1. Zamawiający wymaga dostawy 
oprogramowania Afasystem w wersji dla 
pacjenta na 6 stanowisk komputerowych 
(licencja na własność). Według naszej 
najlepszej wiedzy, program Afasystem w wersji 
dla pacjenta (licencja na własność) wymaga 
współpracy z terapeutą posiadającym 
Afasystem w wersji dla terapeuty. Oznacza to, 
wersja dla pacjenta nie posiada takiego samego 
zakresu funkcjonalności co wersja dla terapeuty 
i umożliwia jedynie wykonywanie poleceń  
i ćwiczeń przygotowanych wcześniej przez 
terapeutę. Prosimy o potwierdzenie, czy 

Tak. Zamawiający potwierdza, że 
miał na myśli 1 wersję dla terapeuty 
współpracującą z 6 stanowiskami 
dla pacjentów, umożliwiające 
wykonywanie poleceń i ćwiczeń 
przygotowanych przez terapeutę.  



 

Zamawiający planując zakup wersji dla pacjenta 
miała na myśli oprogramowanie spełniające 
funkcję opisaną powyższej? 

 


