
 

Warszawa, dnia 03 listopada 2015 r. 

Do wykonawców biorących udział w postępowaniu  

na dostawa sprzętu rehabilitacyjnego do pracowni 

kinezyterapii, akcesoriów dla seniora, mebli biurowych, 

wyposażenia biurowego, mebli medycznych, sprzętu 

audio, nr 8/PZP/2015 

 

Odpowiedzi na pytania 

zadane w post ępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczo nego  
na dostaw ę sprz ętu  rehabilitacyjnego do pracowni kinezyterapii, ak cesoriów dla 
seniora, mebli biurowych, wyposa żenia biurowego, mebli medycznych, sprz ętu audio, 
nr 8/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. Pyt. 1. Bieżnia (część 1 pozycja 2 formularza 
asortymentowo-cenowego). 

Czy Zamawiający dopuści bieżnię o wymiarach 
po rozłożeniu: 207x88x136 cm, ostatni wymiar 
różni się tylko o 2 cm od wymaganego? 

Reszta parametrów zgodna z wymaganiami 
SIWZ. 

Tak. Zamawiający dopuści.  

2. Pyt. 2. Stepper  (część 1 pozycja 4 formularza 
asortymentowo-cenowego). 

Czy Zamawiający dopuści stepper z pomiarem 
czasu, ilości stopni pokonanych, pomiarem 

Tak. Zamawiający dopuści. 



 

tempa i tętna, bez wskazania całkowitej 
wysokości? 

Reszta parametrów zgodna z wymaganiami 
SIWZ. 

 


