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   Opole, 25.10.2022r.  

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym  zgodnie z art. 275 pkt. 1 
ustawy PZP, pn.” „Dostawa narzędzi wraz  z  dzierżawą robota chirurgicznego z urządzeniami peryferyjnymi  
oraz przeszkoleniem personelu SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu,                                                                
nr popostępowania:FAZ.2800.71.2022-TP. 

Działając w oparciu o art. 284 oraz art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2022, poz. 1710), Zamawiający udziela wyjaśnień oraz dokonuje modyfikacji w zakresie treści Specyfikacji 
Warunków Zamówienia. 

 
Pytanie1 

1. Dotyczy § 1. PRZEDMIOT UMOWY ust. 12 
„Terminy używania przedmiotu dzierżawy – robota chirurgicznego z urządzeniami, będą ustalane przez 
upoważnionych przedstawicieli obu Stron z minimum 2 dniowym wyprzedzeniem. Osoby upoważnione do ustalenia 
terminów szkoleń/ sesji zabiegowych/potwierdzania ilości zabiegów określa § 9 niniejszej Umowy”. 
Czy Zamawiający dopuści zmianę zapisu projektu umowy na poniższy? 
„Terminy używania przedmiotu dzierżawy – robota chirurgicznego z urządzeniami, będą ustalane przez 
upoważnionych przedstawicieli obu Stron z minimum 30 dniowym wyprzedzeniem. Osoby upoważnione do ustalenia 
terminów szkoleń/ sesji zabiegowych/potwierdzania ilości zabiegów określa § 9 niniejszej Umowy”.  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w § 1. PRZEDMIOT UMOWY ust. 12( Załącznik nr 3a), 
który otrzymuje brzmienie: „Terminy używania przedmiotu dzierżawy – robota chirurgicznego z urządzeniami, będą 
ustalane przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron z minimum 14 dniowym wyprzedzeniem. Osoby 
upoważnione do ustalenia terminów szkoleń/ sesji zabiegowych/potwierdzania ilości zabiegów określa § 11 niniejszej 
Umowy”. 
 
Zamawiający modyfikuje terminy wskazane w SWZ poprzez:  
1) zmianę w SWZ na stronie  tytułowej: 

2) zmianę Załącznika nr 3 i 3a do SWZ 

Termin składania ofert:  27.10.2022r.  godz. 10:00  na 28.10.2022 godz. 10:00 

Termin otwarcia ofert :   27.10.2022r.   godz. 10:05 na  28.10.2022 godz. 10:05 

Termin związania wykonawcy z ofertą  upływa w dniu:25.11.2022r. 26.11.2022r. 
 

 
 Opracowali:                     Zatwierdził: 
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T. Sachańbiński                            Dyrektor 
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K. Plebanek                        /dokument podpisany elektronicznie/ 
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