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Samodzielny Publiczny                                                                                                  Międzyrzec Podlaski, 07-02-2020 r. 
Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Międzyrzecu Podlaskim 
ul. Warszawska 2-4                              
21-560 Międzyrzec Podlaski 

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn:  
Zakup i dostawa sprzętu medycznego i wyposażenia pomieszczeń w ramach projektu 
RPLU.13.01.00-06-0016/18-00 pn. Wzrost efektywności i dostępności oraz koordynacji 
świadczeń zdrowotnych udzielanych przez SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim poprzez 
doposażenie Zakładu i utworzenie Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Łózkach”, 
znak sprawy 3/2020/PN 

                                                                                                                                                                                 

O D P O W I E D Z I 
na zapytania do treści SIWZ 

 

W związku ze złożonymi pytaniami, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim, udziela poniższych wyjaśnień, które nie modyfikują treści ogłoszenia o 
zamówieniu.    
 
Dotyczy pakietu/części 1: 

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie poz. 2 – leżanka do osobnego pakietu w celu 
zaoferowania produktu po konkurencyjnej cenie? 
Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ 
 

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie poz. 3 – łóżko szpitalne do osobnego pakietu w celu 
zaoferowania produktu po konkurencyjnej cenie? 
Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ 
 

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie poz. 4 – myjnie dezynfektor do kaczek i basenów do 
osobnego pakietu w celu zaoferowania produktu po konkurencyjnej cenie? 
Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ 
 

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie poz. 13 – szafka przyłóżkowa do osobnego pakietu w celu 
zaoferowania produktu po konkurencyjnej cenie? 
Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ 
 

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie poz. 15 – wanna wózek do osobnego pakietu w celu 
zaoferowania produktu po konkurencyjnej cenie? 
Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ 
 

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie poz. 17 – wózek reanimacyjny do osobnego pakietu w 
celu zaoferowania produktu po konkurencyjnej cenie? 
Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ 
 

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie poz. 18 – wózek zabiegowy do osobnego pakietu w celu 
zaoferowania produktu po konkurencyjnej cenie? 
Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ 

 


