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UUcczzeessttnniiccyy  ppoossttęęppoowwaanniiaa  pprrzzeettaarrggoowweeggoo  

  

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-
060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.   

Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 
1.  Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, 

jednak nie później niż:  
   1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert; 

  2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna 
potrzeba udzielenia zamówienia;  

  3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż 
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 

  - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert 

1a  jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych 
wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania 

1 b       Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1  
2.  Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, 

bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie. 
4.   W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację 
istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie. 

 

Informuje, że: 

Pytanie 1 – Dotyczy wzoru umowy 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośba o rezygnację z zapisu dla zadań 24 i 25  § 7  pkt. 5 umowy „Na 
czas naprawy przekraczający 12 godz. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia sprzętu 
zastępczego.” 

Odpowiedź 1: 
Zamawiający nie wyraża zgody na rezygnację z zapisu w §7 pkt 5 umowy, z uwagi na potrzebę ciągłości 
leczenia pacjentów. 

Pytanie 2 – dotyczy Zadanie nr 23- Aparat EKG z wózkiem w ilości- 3 szt. 
Czy Zamawiający dopuści aparaty EKG z wózkami z datą produkcji 2015? Aparaty są nowe  nie używane, 
magazynowane. Ich gwarancja będzie biegła od dnia podpisania protokołu. 
Odpowiedź 2: 
Zamawiający modyfikuje zapis w IV – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: pkt. 2.2 

Zamiast: 

2.2. rok produkcji wymagany 2017, dopuszcza się zaoferowanie sprzętu, aparatury z 2016 r. pod warunkiem, 
że sprzęt, aparatura medyczna, będzie nowa fabrycznie, nieużywana i nie powystawowa. 

Otrzymuje brzmienie: 
2.2. preferowany rok produkcji 2017, dopuszcza się zaoferowanie sprzętu, aparatury z 2016 r. pod 

warunkiem, że sprzęt, aparatura medyczna, będzie fabrycznie nowy/a, nieużywany/a, kompletny/a i do 
jego/jej uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych 
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elementów i akcesoriów. Żaden sprzęt, aparatura ani jego/jej część składowa, wyposażenie, etc. nie 
może być sprzętem, aparaturą rekondycjonowanym/ą, powystawowym/ą i nie mógł/mogła być 
wykorzystywany/a wcześniej przez innego użytkownika. 

Pytanie 3 Dot. SIWZ pkt. IV 2.2 
Czy Zamawiający uzna za wystarczające określenie roku produkcji na „nie wcześniej niż 2016 (aparatura 
medyczna fabrycznie nowa, nieużywana i niepowystawowa)? 

Odpowiedź 3: 
Zamawiający modyfikuje zapis w IV – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: pkt. 2.2 

Zamiast: 

2.2. rok produkcji wymagany 2017, dopuszcza się zaoferowanie sprzętu, aparatury z 2016 r. pod warunkiem, 
że sprzęt, aparatura medyczna, będzie nowa fabrycznie, nieużywana i nie powystawowa. 

Otrzymuje brzmienie: 
2.2. preferowany rok produkcji 2017, dopuszcza się zaoferowanie sprzętu, aparatury z 2016 r. pod 

warunkiem, że sprzęt, aparatura medyczna, będzie fabrycznie nowy/a, nieużywany/a, kompletny/a i do 
jego/jej uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych 
elementów i akcesoriów. Żaden sprzęt, aparatura ani jego/jej część składowa, wyposażenie, etc. nie 
może być sprzętem, aparaturą rekondycjonowanym/ą, powystawowym/ą i nie mógł/mogła być 
wykorzystywany/a wcześniej przez innego użytkownika. 

Pytanie 4 Dot. formularza oferty 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie przez Wykonawcę z formularza oferty pakietów, na które nie 
składa oferty? 

Odpowiedź 4: 
Tak. 

 

Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert tj. do dnia 2017-05-04 do godz. 11:00. 

Termin otwarcia ofert: 2017-05-04, godz. 11:30. 

1. Zamawiający informuje, że modyfikuje zapis w SIWZ w pkt XII pkt 18  „SPOSÓB 
PRZYGOTOWANIA OFERT: Oferta powinna być umieszczona w kopercie oznakowanej w 
sposób następujący:”, który otrzymuje następujące brzmienie: 

 

Zamawiający:  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze  
ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny. 

Wykonawca – nazwa 
i adres  

Tryb postępowania Przetarg nieograniczony – art. 39 ustawy Pzp 
Znak postępowania  ZP-527-2017 
Nazwa postępowania Dostawa sprzętu i aparatury medycznej dot. Zadania nr  ……….. 
Nie otwierać przed 2017-05-04 
 
2. Zamawiający informuje, że modyfikuje zapis w SIWZ w pkt XIII „Miejsce i termin składania ofert”, 

który otrzymuje następujące brzmienie: 

Miejsce składania ofert 
Sekretariat Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. 
Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny 
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Termin składania ofert 2017-05-04 godzina 11:00. 

Termin otwarcia ofert 2017-05-04 godzina 11:30. 

1. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
2. W przypadku złożenia oferty po upływie wskazanego terminu składania ofert, Zamawiający 

niezwłocznie zwraca ofertę Wykonawcy. 
 

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych 

Jolanta Jarząb  


