Warszawa, dnia 12 czerwca 2015 r.
Do wykonawców biorących udział
w niżej wskazanym postępowaniu

Odpowiedzi na pytania
zadane w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego do pracowni kinezyterapii
i fizykoterapii, wyposażenia i oprogramowania do pracowni logopedycznej, terapii
zajęciowej, mebli do pracowni relaksacyjnej, sprzętu komputerowego, mebli
medycznych do oddziału ZOL i rehabilitacji neurologicznej, akcesoriów dla seniora
oraz AGD do pracowni ergoterapii nr 2/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

Odpowiedź Zamawiającego

1. Czy
Zamawiający
dopuści
wannę
nie Zamawiający nie wyraża zgody.
posiadającą obręczy do masażu limfatycznego
(część 1 poz. 1 Formularza asortymentowocenowego, sprzęt medyczny – wanna do kąpieli
wirowej kończyn górnych, szt. 1).
2. Czy Zamawiający dopuści wannę o pojemności Tak. Zamawiający dopuści wannę o
65 litrów? Wanna posiada automatyczne pojemności 65 litrów.
napełnianie, po napełnieniu pojawia się dźwięk
informujący o konieczności wyłączenia wirówki.
(część 1 poz. 2 Formularza asortymentowo-

cenowego, sprzęt medyczny – wanna do
masażu kończyn dolnych, szt. 1).

