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Slupsk, dnia 3 1.01.2017 r.

Dotyczyz ptzetargu nieograniczonego pn.: rrDostawa odcrynnik6w chemicznych,
systemu zamknigtego do nawilZania mieszaniny oddechowej, ostrzry do
strzygarek" - nr sprawy 09/PN/2017

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zam6wieri publicznychZamawiajqcy przekazuje
treSd zapytafi dotycz4cych zapis6w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia wrM
z wyja5nieniami. W przedmiotowym postgpowaniu wplyngly nastgpuj4ce zapytaria:

Pvtanie nr 1:

,,Pakiet 2 W zwi4zku z r6imymi pojemnoSciami wody do nawilzania, w celu zwigkszenia

por6wnywalno$ci zlohonych ofert zwracamy sig do Zantawiaj4cego z pro5b4 o mo2liwoSi
wyceny wody za l0 ml."
O dp. Z amaw iaj qce g o : Z amuwiaj gcy p o dtrzy muj e zap isy S IWZ.

Pvtanie nr 2:

,rCzgfi(, nr 3
Cry Zamawiajqcy podaj4c, i2 dysponuje strzygarkami firmy 3M Poland dopuszcza

zaoferowanie strzygarek z nieruchom4 glowic4 fabrycznie ustawion4 pod optymalnym k4tem
do beryiecznego usuwania owlosienia innej fit-y niz 3M Poland pod warunkiem
nieodplatnego przekazania w uzytkownie na czas trwania kontraktu wymaganej iloSci
strzygarek v'r az z ladowarkami. tt

Odp. Zamawiuj qcego : Z amawiaj qcy dop uszcza

Pvtanie nr 3:

,rCzgfi( nr 3
Poniewaz Zamavmai4cy nie okreslil w SIWZ kluczowego parametru dla strzygarki i ostrzy tj.
wydajnoSci strzyhenia prosimy o wyja5nienie czy nale?y zaoferowai strzygarkg o wydajnoSci

strzyheniapovtyzej 5 tyS. wl/s?".
O dp. Z amuwiaj qce g o : Z amawiaj qcy p o dtrzymuj e zap isy S IWZ.
Z amawiaj qcy nie o kr eS lil p owy is ze g o p arametru.

Pvtanie nr 4:

,rCzgfi(, nr 3
Prosimy o wyjaSnienie czy Zanawiajqcy bgdzie oczekiwal zaoferowania strzygarki z

mozliwoSci4 dezynfekcji metod4 pelnego zartxzeria, co jest zgodne z aktualnymi

standardami, a zatem azy strzygarka powinna byd wodoszczelna i spelniai co najmniej

wymagania identyezne dla poziomu szczelnoSci IPXT wg. Normy PN-EN 60529.'
O dp. Z amawiuj qc eg o : Z amawiaj qcy p o dtrzymuj e zap isy S IWZ.

KRS: 0000565090 Sad Rejonowy Gdarisk-Pdlnoc w Gdarisku, Vlll Wydzial Gospodarczy

NfP: 839-31-79-849 REGON:77090751L Kapital zakfadowy sp6lki: 160 000 000 zl



Jednocze5nie informuj€my, D termin skladania ofert ulega zmianie.

W zwiq4ku z modyfikacj4 polegaj4c4na zmianie opisu zam6wienia w CzgSci tr 1, zgodnie z
art. 38 ust. 6 ZamawrE1cy przedhna termin skladania ofert na dzieft 07.02.2017 roku do
godz. 10:00, a termin otwarcia ofert na dziefi 07.02.2017 roku o godz. 10:30.
W zwiqaku zpowyhszym zmianie ulega pkt. 14.1 i l5.l IDW.

W zal1czeniu FORMULLRX-, ASORTYMENTOWO - CENOWY dla Czg6ci nr 1 po
zmianach.

Powyisza informacja zostala ztmieszczonx na stronie internetowej Zamawiaj4cego
w dniu 31.01,2017 r.
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