
 
 

 
 
 

Wolica 24.05.2021r. 

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW 

 

dot. zapytania ofertowego z dnia 17.05.2021r. na dostawę materiałów ochronnych dla Personelu Projektu 

pt. „Opracowanie i weryfikacja skuteczności nowego narzędzia immunodiagnostycznego COVID-19” 

 

W związku z pytaniem przesłanym przez Wykonawcę, w imieniu Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu 

Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza (Zamawiającego) udzielam 

wyjaśnień i informuję, co następuje: 

 

Pytanie 

„W celu umożliwienia na złożenia oferty dla Państwa w postepowaniu na zakup materiałów ochronnych dla 

Personelu Projektu.. uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania: 

1. Prosimy o dopuszczenie lampy o wydajności wentylatora 40m3. Sam wentylator ma większą wydajność 

(co niekiedy mylnie podają inni producenci), jednak w dezynfekcji UV-C istotny jest przepływ objętości 

powietrza przez cały układ (komorę naświetlania promieniami UVC) w jednostce czasu. Należy pamiętać, 

że przepływ powietrza musi być dostosowany do czasu skutecznego naświetlania promieniami UVC. w 

przypadku zbyt szybkiego przepływu powietrza np. wymagane 130 m3 powietrze przepływające przez 

komorę nie jest naświetlanie odpowiednio długo przez co nie zapewnia skutecznej eliminacji 

2. Prosimy o dopuszczenie lampy przepływowej  bez  licznika czasu pracy promienników.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dokonuje zmiany treści zapytania ofertowego w pkt 4.2.1. Tym samym nie ulega zmianie 

pkt 2 formularza oferty stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 

 

 

Jednocześnie Zamawiający (Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 

Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza) zmienia treść pkt. 3 a Formularza oferty stanowiącego 

załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Zgodnie z pkt. 5.1 zapytania ofertowego pkt. 3 a Formularza 

oferty otrzymuje brzmienie: 

„wyżej wymieniony towar, na dostawę którego składam ofertę, dostarczę do siedziby 

Zamawiającego w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia zamówienia” 

 

Wprowadzona zmiana jest wiążąca dla Wykonawców i należy ją uwzględnić przy opracowaniu oferty. 

Pozostałe zapisy zapytania ofertowego nie ulegają zmianie. 
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