SzWNr2–ZP/250/078/ 323 /2014

Rzeszów, 2014.10.21

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy odczynników dla Zakładu Patomorfologii.
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z
2013r. poz. 907 z póź. zm.) uprzejmie informuje, że od Wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:
I.
W związku z toczącym się postępowaniem zwracamy się z następującymi zapytaniami w zakresie pakietu nr 1:
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sprzętu:
- zestawu komputerowego oraz drukarki z 2011 r.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. SIWZ pozostaje bez zmian.
- skanera oraz kołyski laboratoryjnej z 2011 r.
- mikroskopu fluorescencyjnego z 2010 r. ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w skanera, kołyski laboratoryjnej oraz mikroskopu.
II.
Pytanie 1.
Dotyczy pakietu nr 2 – Załącznik nr 2/1A Zestawienie Parametrów Technicznych. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do
Zamawiającego o możliwość zaoferowania laptopa o poniższych parametrach:
Procesor: Inter Dual Core, 1,8GHz, 3072 kB
Pamięć RAM: 4GB
Pojemność dysku: 500GB
Karta Graficzna: AMB RADEON HD 7670M 1G DDR3, 1024MB
System operacyjny: Windows 7 64bit
System antywirusowy: Kaspersky Antywirus 12 miesięczny
Matryca: 15,6 cale
Odpowiedź: Zmawiający dopuszcza w/w parametry.
Pytanie 2.
Dotyczy pakietu nr 2 – Załącznik nr 2/1A Zestawienie Parametrów Technicznych. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do
Zamawiającego o możliwość zaoferowania drukarki o poniższych parametrach:
Drukarka: laserowa czarnobiała
Ilość stron na minutę: 18
Format druku :A4
Złącze USB: 2.0
Odpowiedź: Zmawiający dopuszcza w/w parametry.
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst
jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) zmienia treść SIWZ w zakresie na jaki wyraził zgodę.
Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy PZP Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 24.10.2014r.
godz. 09.00 Zamawiający informuje, że otwarcie ofert odbędzie się dnia 24.10.2014r. godz. 09.30 w Budynku Zamówień
Publicznych.
Z poważaniem
Janusz Solarz -Dyrektor

