
Lublin, dnia 6 sierpnia 2013 roku  

SzNSPZOZ. N-ZP-372-32/13

Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu

Na podstawie art.  38 ust.  2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

(t.j.Dz. U. 2010/113/759 z późn. zm.), Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny

Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  informuje  o  treści  nadesłanych  zapytań  dot. postępowania

przetargowego  na  dostawę  artykułów  elektrycznych  (SzNSPZOZ.N-ZP.372-32/13)  oraz  o udzielonych

wyjaśnieniach w przedmiotowej sprawie:

Proszę o sprecyzowanie materiałów z załącznika nr 2: 
Pozycja 21: Kasownik do instalacji przyzywowej serii K – 120 – proszę o podanie dokładnej specyfikacji 
(Ilość gniazd do Pk-3-02, System kontroli zgłoszeń, Podświetlenie przycisku wezwania)? 
ODP. Ilość gniazd – brak, system kontroli zgłoszeń – brak, podświetlenie przycisku wezwania – brak.

Pozycja 60: Przycisk PK sygnalizacji przyzywowej – proszę o podanie dokładnego modelu (jest parę modeli:
Przycisk Pk-3 ( kielichowy ), Przycisk Pk-3 z przew.(1,5m), Przycisk Pk-3 z przew.(1,5m) i wtyczką, 
Przycisk Pk-3 z przew.(długi), Przycisk Pk-3 z przew.(długi) i wtyczka)?? 
ODP. Przycisk PK z przewodem 1,5 m i wtyczką do zestawu typu Pg  (symbol Pk-3-02).

Pozycja 61: Przycisk PN sygnalizacji przyzywowej – proszę o podanie dokładnego modelu (jest parę modeli:
Przycisk Pn-1 p/t, Przycisk Pn-11 p/t bez przewod, Przycisk Pn-11 p/t bez przewod rj11, Przycisk Pn-12 p/t 
podśw., Przycisk Pn-2 her)?
ODP. Pn-11 bez przewodu, bez podświetlania, p/t.

Pozycja 113: Zespół przycisk-gniazdo Pg-111-N, prod..Lucjan Niedźwiecki lub równoważny –ten towar nie 
jest już produkowany ( czy można go zastąpić Pg-111?
Jednocześnie proszę o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 12.08.2013 
ODP. Zamawiający wykreśla pozycję 113 z załącznika nr 2. W załączeniu poprawione zestawienie 
asortymentu (Załącznik nr 2A do SIWZ).

Z uwagi na dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 w związku z art. 38 ust.1
pkt 3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych przedłuża termin składania ofert.
Nowym terminem składania ofert  jest dzień  09.08.2013 godzina  9:00, zaś otwarcia ofert jest dzień
09.08.2013 godzina 9:30.


