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Szanowni Państwo  

Wykonawcy 

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb 

Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie w ramach projektu pn. 

Modernizacja budynku Przychodni przy ulicy Połanieckiej 11 w Chełmie celem dostosowania do obowiązujących 

przepisów prawa, zakup aparatury, urządzeń i wyposaŜenia do laboratorium analitycznego z jednoczesnym 

wdroŜeniem elektronicznego systemu zarządzania laboratorium” współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 -2013, Oś 

Priorytetowa VIII Infrastruktura społeczna, Działanie 8.3 Ochrona zdrowia. 

 

W imieniu Zamawiającego przedstawiam otrzymane zapytania i odpowiedzi Zamawiającego 

dotyczące prowadzonego postępowania.  

 

1. W specyfikacji technicznej drukarek kodów kreskowych (załącznik nr 1d) 

Zamawiający wymienia - „Materiały eksploatacyjne umoŜliwiające wydruk etykiet 

termotransferowych 32 x 20 sztuk 200.000”, proszę o wyjaśnienie z jakiego materiału 

powinny być wykonane etykiety. 

Tradycyjne etykiety papierowe, samoprzylepne na pap ierze matowym przeznaczone 

do zadruku we wszystkich typach drukarek termotrans ferowych. 

2. W specyfikacji technicznej czytników kodów kreskowych (załącznik nr 1e) 

Zamawiający wymienia trzy interfejsy – RS232, USB, PS2, jaki interfejs powinny 

posiadać czytniki dostarczone Zamawiającemu? 

 

Zamawiaj ący dopuszcza składanie ofert na czytniki posiadaj ące którykolwiek z 

wymienionych w specyfikacji interfejsów,  Preferowa nym interfejsem jest USB. 

 

3. Większość czytników dostępnych na rynku posiada przewody o długości około 200 

cm, czy w związku z tym Zamawiający dopuści czytniki z przewodem o długości 205-

210 cm? 

 



 

 

W przypadku oferowania urz ądzenia z krótszym przewodem Wykonawca winien 

zapewni ć przedłu Ŝacz, który ł ącznie z przewodem zainstalowanym w urz ądzeniu 

zapewni wymagan ą przez Zamawiaj ącego długo ść przewodu podł ączeniowego. 

 

4. W punkcie IV SIWZ Zamawiający wymienia termin dostawy - do 30 listopada 2010 r, 

jednocześnie w punkcie XIV SIWZ Zamawiający umieścił zapis „Zamawiający zawrze 

umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niŜ 5 dni od dnia 

przekazania zawiadomienia o wyborze oferty...”, co oznacza, Ŝe podpisanie umowy 

nastąpi najwcześniej 29 listopada 2010r i w tym wypadku wykonawca będzie miał 

tylko 1 dzień na przygotowanie, dostawę i zainstalowanie urządzeń w siedzibie 

Zamawiającego. Jest to za krótki czas na skompletowanie oferowanego przedmiotu 

Zamówienia i spełnienie warunków umowy. Czy w związku z powyŜszym 

Zamawiający przedłuŜy termin dostawy. 

 

Termin 30 listopada 2010 r. wynika ze zobowi ązania Zamawiaj ącego wobec 

zewnętrznych podmiotów współfinansuj ących zakup zamawianych urz ądzeń,  

w zwi ązku z tym nie mo Ŝe zostać zmieniony wył ącznie wol ą Zamawiaj ącego. 

Jednocze śnie nale Ŝy stwierdzi ć, Ŝe informacja o wyborze oferty przekazana b ędzie 

wykonawcom niezwłocznie po rozstrzygni ęciu post ępowania. Wykonawca wybrany do 

realizacji zamówienia b ędzie miał czas na wcze śniejsze skompletowanie asortymentu, 

który b ędzie przedmiotem umowy. Technicznie istnieje mo Ŝliwo ść zawarcia umowy  

i wykonania przedmiotu zamówienia w tym samym dniu.    
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