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Dotyczy zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: 
Dostawa materaców przeciwodleżynowych. 
Numer ogłoszenia: 165369 - 2016; data zamieszczenia: 27.07.2016 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się  
o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z 
odpowiedziami:

PYTANIE NR 1
Czy  Zamawiający  dopuści  materac  powietrzny  składający  się  z  18  wypinanych  komór
poliuretanowych?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 2
Czy Zamawiający dopuści limit wagi do 120kg?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 3
Czy Zamawiający dopuści materac bez instrukcji obsługi na zasilaczu?
Nasze  rozwiązanie  posiada  proste  i  intuicyjne  oznaczenia  funkcji  bez  potrzeby  umieszczania
instrukcji obsługi na zasilaczu poza tym w zestawie posiada normalną instrukcje obsługi
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 4
Czy Zamawiający dopuści limit wagi do 120kg?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Odpowiedz na powyższe pytania należy traktować jako obowiązujące zmiany i dopuszczenia do
specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz załączników. Przy wypełnianiu załącznika nr 4,
należy powołać się na numer odpowiedzi, dopuszczający dany parametr.
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MODYFIKACJE
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuje SIWZ w

następujący sposób:

1. W siwz w cz. 12 zamawiający zastępuje zapis:
[...12. Termin składania i otwarcia ofert.
Ofertę należy złożyć do dnia  05.08.2016 r.  do godz. 9.00 w sekretariacie  zamawiającego 

(budynek administracji parter) .Oferta winna  być zaklejona  i oznaczona nazwą firmy oraz 
posiadać oznaczenie jak w 11.5.

Otwarcie ofert  nastąpi w dniu 05.08.2016 r. o godz. 09.45 w budynku administracyjnym  (sala 
konferencyjna- biblioteka )  zamawiającego....]

zapisem:
[...12. Termin składania i otwarcia ofert.
Ofertę należy złożyć do dnia  08.08.2016 r.  do godz. 9.00 w sekretariacie  zamawiającego 

(budynek administracji parter) .Oferta winna  być zaklejona  i oznaczona nazwą firmy oraz 
posiadać oznaczenie jak w 11.5.

Otwarcie ofert  nastąpi w dniu 08.08.2016 r. o godz. 09.45 w budynku administracyjnym  (sala 
konferencyjna- biblioteka )  zamawiającego. ...]

W związku z modyfikacjami i dopuszczeniami wymagającymi zmian w ofertach zamawiający
przedłuża termin składania i otwarcia ofert na dzień 08.08.2016 r. 

                                                                         Z poważaniem
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