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ZETOM-CERT 

ISO 9001 

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE 

Nasz znak:                                                                                                  Data: 
EP/220/78/2017/1                                                                  02.11.2017r. 

 

 
WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
 

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/78/2017 pn.: Dostawa sprzętu medycznego do 
sterylizacji dla SPWSZ w Szczecinie 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 
z 2017r., poz. 1579), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, jako Zamawiający, 

informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak 
j. w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 

Pytania Wykonawców:   
 

ZESTAW 1 
 

Pytanie nr 1, dotyczy zadania nr 6, Załącznika nr 1 do SIWZ – Szczegółowego opisu przedmiotu 
zamówienia 

W L.p 1 jest informacja "wyposażona w kod kreskowy startowy wprowadzający kod kreskowy etykiety do 

systemu". Rozumiem, że chodzi o etykietę zbiorczą, która jest naklejona na rolkę?  
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający potwierdza powyższe 

 
Pytanie nr 2, dotyczy zadania nr 6, Załącznika nr 1 do SIWZ – Szczegółowego opisu przedmiotu 

zamówienia 

Czy etykiety są „czyste” bez nadruku czy posiadają nadrukowane wstępnie informacje? 
ODPOWIEDŹ: Etykiety są „czyste”, bez nadruków 

 
Pytanie nr 3, dotyczy zadania nr 6, Załącznika nr 1 do SIWZ – Szczegółowego opisu przedmiotu 

zamówienia 

Zwracam się z prośbą o rysunek techniczny etykiety wraz z podaniem wymiarów etykiety oraz miejsc nacięć. 
Jest to niezbędne do wyceny narzędzia do sztancowania etykiet oraz materiału do produkcji etykiet. 

ODPOWIEDŹ: 
Szerokość: 5cm 06 mm - w pionie 

Długość: 10cm 02 mm - w poziomie 
 

  

  

 

 
W miejscu, gdzie znajdują się linie wewnętrzne umiejscowione są również nacięcia. 

Etykieta jest trójdzielna i składa się z trzech części, dwóch mniejszych i jednej większej. 
 

Pytanie nr 4, dotyczy zadania nr 6, Załącznika nr 1 do SIWZ – Szczegółowego opisu przedmiotu 
zamówienia 

Czy między etykietami znajduje się perforacja, która ułatwia aplikację? 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający potwierdza powyższe 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
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Pytanie nr 5, dotyczy zadania nr 6, Załącznika nr 1 do SIWZ – Szczegółowego opisu przedmiotu 

zamówienia 

Proszę o informację odnośnie modelu drukarki Argox 
ODPOWIEDŹ: Model R-400 plus 

 
Pytanie nr 6, dotyczy zadania nr 6, Załącznika nr 1 do SIWZ – Szczegółowego opisu przedmiotu 

zamówienia 
Proszę o informację odnośnie preferowanej ilości etykiet na rolce. 

ODPOWIEDŹ: Preferowana ilość etykiet na rolce wynosi 1000-1300 sztuk na rolce 

 
Pytanie nr 7, dotyczy zadania nr 6, Załącznika nr 1 do SIWZ – Szczegółowego opisu przedmiotu 

zamówienia 
Zwracam się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert o tyle dni, ile będziemy oczekiwać na wyjaśnienia z 

Państwa strony. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 08.11.2017r. do godz. 10:00 
 

 
 

Tym samym Zamawiający przedłuża termin składania ofert oraz termin ich otwarcia na niżej podane: 
 

- termin składania ofert – z 07.11.2017r., do godz. 10:00 na 08.11.2017r., do godz. 10:00,  

- otwarcie ofert – z 07.11.2017r. o godz. 10:30 na 08.11.2017r. o godz. 10:30.  
 

W odniesieniu do powyższego zmianie ulegają zapisy w:  
 

 rozdziale XI SIWZ pkt 5 i 6 otrzymując brzmienie:  

„5. Termin składania ofert:  

1) Oferty należy składać do dnia 08.11.2017r., do godz. 10:00,  

2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.  

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.11.2017r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego w Sekcji 

Zamówień Publicznych, w budynku przy ul. Broniewskiego 2, pok. 328 – II piętro. 
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