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INFORMACJA NR 1  

Dotyczy:  postępowania na wykonanie dostawy przewoźnego analogowego aparatu RTG 

na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 105 Kresowego Szpitala Woj-

skowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach 

 

1.     Ś          Ś      UM   Ó      Ę         

W odpowiedzi na zapytanie do treści  głoszenia o zamó ieniu podprogo ym z dnia 

03 października 2022 r. na dosta ę pn.: „Dostawa przewoźnego analogowego aparatu RTG 

na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z 

Przychodnią SP ZOZ w Żarach” znak sprawy: 105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-

53/ZO/2022 (dalej: „ głoszenie”), dla którego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy 

z 11  rześnia 2019 r. -  ra o zamó ień publicznych (Dz.  . z 2022 r. poz. 1710 - dalej 

„   ”)  następuje z olnienie ze stoso ania przepisó     ,  ama iający udziela  yjaśnień 

treści  pisu  rzedmiotu  amó ienia (dalej: „OPZ”). 

 

Pytanie nr 1. Dotyczy  ał. nr 4 pkt 2: 

  racamy się z prośbą do  ama iającego o dopuszczenie aparatu   G z 

długością prze odu zasilającego 4m ? 

 dpowiedź  amawiającego:  

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga sprzętu zgodnego z OPZ. 

 

Pytanie nr 2. Dotyczy  ał. nr 4 pkt 9: 

  racamy się z prośbą do  ama iającego o dopuszczenie aparatu RTG z 

długością prze odu do ekspozycji  ynoszącą 3 m? 

 dpowiedź  amawiającego:  

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga sprzętu zgodnego z OPZ. 

 

Pytanie nr 3. Dotyczy  ał. nr 4 pkt 23: 

  racamy się z prośbą do  ama iającego o dopuszczenie do postępo ania 

aparatu   G z panelem stero ania aparatem bez możli ości regulacji. 

 dpowiedź  amawiającego:  

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga sprzętu zgodnego z OPZ. 
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Pytanie nr 4. Dotyczy  ał. nr 4 pkt 37: 

  racamy się z prośbą do  ama iającego o dopuszczenie do postępo ania 

aparatu RTG o wadze 180 kg? 

 dpowiedź  amawiającego:  

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga sprzętu zgodnego z OPZ. 

 

2.  M        Ś   DOKUMENTÓ      Ę OWANIA 

Udzielone wyjaśnienia nie po odują zmiany treści dokumentó  postępo ania.  

 

3.  M        Ś   ZAPROSZENIA 

 reść  głoszenia pozostaje bez zmian.  
 

4.    M     Ł       PROPOZYCJI CENOWYCH  

 ama iający informuje, że termin składania pozostaje bez zmian, tj. do dnia 07.10.2022 r. 

do godziny 10:00. 

 

5. DODATKOWE INFORMACJE 

 miany są  iążące dla  ykona có .  a zapoznanie się z całością udostępnionych 

dokumentó  odpo iada  ykona ca.  o yższe informacje należy trakto ać, jako 

integralną część dokumentó  postępo ania. 
 

 

 

 

ZATWIERDZONO 

(zatwierdzenia dokonano na oryginale Zamawiają-

cego w wersji papierowej)  
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Wykonano w 1 egz. – a/acta  

 porządziła:  

Katarzyna Cehańczuk, tel. 68 470 78 74 

e-mail: przetargil@105szpital.pl 

data wykonania 05.10.2022 r.  

T:261210 
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