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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: 
 

Zamawiający dokonuje zmiany odpowiedzi na pytanie nr 6 złożone w ramach zestawu 1 zawarte w 
piśmie EP/220/78/2017/1 z dnia 02.11.2017r. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia.  
 

 

Pytania nr 6 Wykonawcy w ramach zestawu 1: 
Proszę o informację odnośnie preferowanej ilości etykiet na rolce.  

ODPOWIEDŹ: Zamawiający przewiduje w okresie realizacji zamówienia zużycie 390 tys. sztuk 
etykiet. Do wyceny Zamawiający wymaga 300 sztuk rolek po 1300 sztuk etykiet lub z 

odpowiednim przeliczeniem tak aby sumaryczna ilość pojedynczych etykiet była równa 

zakładanemu zużyciu w okresie realizacji zamówienia.  
 

 
ZESTAW 2 

 

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

Prosimy o wyjaśnienie zapisu: Etykiety Triplex do systemu Proces, wyposażone w kod kreskowy startowy 
wprowadzający kod kreskowy etykiety do systemu – czy chodzi o kod kreskowy naklejony na rolce etykiet 

służący do skanowania w systemie PROCES+ wprowadzający rodzaj, parametry i  ilość etykiet do systemu? 
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający potwierdza powyższe. 

 

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

Zamawiający używa obecnie etykiet na rolkach po 1300 sztuk na każdej. Czy takie rolki powinny zostać 
wycenione w ramach oferty przedstawionej w przetargu (300 rolek po 1300 sztuk nalepek na każdej)? 

ODPOWIEDŹ: Obecnie Zamawiający używa 1300 etykiet na każdej rolce. Do wyceny Zamawiający 

wymaga 300 sztuk rolek po 1300 sztuk etykiet (tj. 390 tys. sztuk etykiet) lub z odpowiednim 
przeliczeniem tak aby sumaryczna ilość pojedynczych etykiet była równa zakładanemu zużyciu w 

okresie realizacji zamówienia. 
 

Pytanie nr 3, dotyczy zadania nr 6, Załącznika nr 1 do SIWZ – Szczegółowego opisu przedmiotu 
zamówienia 
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Czy w ramach ewentualnie realizowanych dostaw oferent mógłby dostarczać rolki etykiet nawinięte po 1000 
sztuk na każdej rolce zamiast 1300 sztuk tak aby zachować  sumaryczną ilość zamówionych sztuk etykiet (np. 13 

rolek po 1000 etykiet każda  zamiast  10 rolek po 1300 sztuk etykiet każda)? 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający potwierdza powyższe. 
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