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Nasz znak : DOP – ZP 23/ 174 /13                                                  Kraków, dnia 3 lipca  2013 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
„Dostawa materiałów elektrycznych,  budowlanych i  stolarskich dla potrzeb 

bieżącego utrzymania szpitala " (ZP 23/13)

Na podstawie art. 38 ust.  2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity  Dz.  U.  z  2010  r.  Nr  113,  poz. 759  z  późn.  zm.)  Dyrekcja  Szpitala  Specjalistycznego  im.  Stefana 
Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66 w Krakowie 
odpowiada na zapytania złożone przez uczestników postępowania.

Pytanie 1:
W nawiązaniu do punktu nawiązującego do terminu dostawy - do trzech dni , wnosimy poprawkę, iż niektóre 
towary  są  dostępne nawet  do  3  -  4 tygodni.  W związku z tym prosimy o wydłużenie  terminu realizacji  od  
momentu zamówienia.
Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody,  zapisy siwz bez zmian.

Pytanie 2:
Prosimy również o sprecyzowanie pozycji nr 14 i 15 z Grupy 1 - Materiały Elektryczne

Odpowiedź:
Zamawiający udzielił  odpowiedzi  dot.  pozycji nr 14 w piśmie z dnia 2.07.2013 r.  znak: DOP-ZP 
23/173/13

Grupa 1 – Materiały elektryczne cz. 1:
Pozycja 15 – taśma kablowa -  element  osprzętu elektroinstalacyjnego służący do łączenia wiązek 
przewodów elektrycznych, rurek, węży, itp. Wykonane z tworzyw sztucznych (np. Nylon). Służą do 
wiązania,  unieruchamiania i  spajania. Znajdują zastosowanie przy  okablowaniach elektrycznych. 
Innym spotykanym określeniem taśm kablowych jest określenie opaska kablowa.
Pod  względem  konstrukcyjnym  taśmy  kablowe  wyposażone  są  w  głowice  zapinkowe  i  profil 
zębatkowy. Przy zaciągniętej taśmie cześć przegubowa głowicy zaklinowuje się w uzębieniu tak, że 
utworzona pętla nie może się samoistnie zluzować.

Powyższe  odpowiedzi  zostaną  przekazane  wszystkim  uczestnikom  postępowania,  którym  przekazano  SIWZ, 
zamieszczone na stronie internetowej szpitala i stają się wiążące. 

Termin składania ofert: 5 lipca 2013 r. 10:00, termin otwarcia ofert : 5 lipca 2013 r.  godz. 11:00.
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