
Numer sprawy: ZO 09/21                                                                    Grajewo, dnia 21.07.2021 r. 

DO WSZYSTKICH OFERENTÓW

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa sprzętu medycznego
i niemedycznego do Centralnej Sterylizatorni wraz z dostosowaniem pomieszczeń”.

Zamawiający przekazuje poniżej zapytania do treści Zaproszenia do składania ofert wraz
z wyjaśnieniami.

Pytanie 17

 02 Strefa brudna
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu zlewozmywakowego wyposażonego w 
komory o głębokości 250mm?  - dotyczy l.p. 3, 4

Odpowiedź:
Tak. Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie 18
 02 Strefa brudna
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stelaża na odpady, w którym nie ma dodatkowego
pierścienia,  a  worek  mocowany  jest  na  obręczy  i  dodatkowo  zabezpieczony  przed
przemieszczaniem klipsami z tworzywa? – dotyczy l.p. 12

Odpowiedź:
Tak. Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie 19
 03 Śluza
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  wieszaka  ściennego  wykonanego  ze  stali
nierdzewnej?  - dotyczy l.p. 2

Odpowiedź:
Tak. Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie 20
 03 Śluza
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kosza o wymiarach 575x280x260mm?  - dotyczy
l.p. 3

Odpowiedź:
Tak. Zamawiający wyraża zgodę. 



Pytanie 21
 03 Śluza
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stelaża na odpady, w którym nie ma dodatkowego
pierścienia,  a  worek  mocowany  jest  na  obręczy  i  dodatkowo  zabezpieczony  przed
przemieszczaniem klipsami z tworzywa? – dotyczy l.p. 4

Odpowiedź:
Tak. Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie 22
 05 Strefa czysta
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stelaża na odpady, w którym nie ma dodatkowego
pierścienia,  a  worek  mocowany  jest  na  obręczy  i  dodatkowo  zabezpieczony  przed
przemieszczaniem klipsami z tworzywa? – dotyczy l.p. 9

Odpowiedź:
Tak. Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie 23
 05 Strefa czysta
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w cztery poręcze wykonane
z profili zamkniętych kwadratowych? – dotyczy l.p. 10

Odpowiedź:
Tak. Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie 24
 05 Strefa czysta
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  wózka  o  wymiarach  1400x450x875mm?  –
dotyczy l.p. 10

Odpowiedź:
Tak. Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie 25
 05 Strefa czysta
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  wózka  o  wymiarach  1100x400x1000mm?  –
dotyczy l.p. 10

Odpowiedź:
Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 26
 06 W.C.
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  wieszaka  ściennego  wykonanego  ze  stali
nierdzewnej?  - dotyczy l.p. 1

Odpowiedź:
Tak. Zamawiający wyraża zgodę. 



Pytanie 27
 08 Śluza
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kosza o wymiarach 575x280x260mm?  - dotyczy
l.p. 2

Odpowiedź:
Tak. Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie 28
 08 Śluza
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stelaża na odpady, w którym nie ma dodatkowego
pierścienia,  a  worek  mocowany  jest  na  obręczy  i  dodatkowo  zabezpieczony  przed
przemieszczaniem klipsami z tworzywa? – dotyczy l.p. 3

Odpowiedź:
Tak. Zamawiający wyraża zgodę. 

Powyższe  wyjaśnienia  są  wiążące  dla  Wykonawców  i  Zamawiającego.  Wszyscy
Wykonawcy w składanych ofertach zobowiązani są uwzględnić w/w zmiany.  Pozostałe warunki
Zaproszenia do składania ofert pozostają bez zmian.      
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