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WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ  

                                                                         O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  
 

                                                                                 
WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ  

 
 
 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 
nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, zgodnie z Ustawą z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na: 

 
„Obsługę serwisową aparatury medycznej w Copernicus PL Sp. z o. o. w Gdańsku" 

 
W związku z pytaniami ze strony Wykonawców Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 
 
 

ZESTAW II 
 
 
Pytanie nr 1 do pakietu nr 6: 
 
Wobec opublikowanych zmian oraz wprowadzenia do pakietu nr 6 nowych urządzeń zwracamy się z 
prośbą o zmianę wymogu dot. referencji/poświadczenia udzielonych odpowiedziami z dn. 
19.07.2019r. Prosimy o dopuszczenie złożenia 5 szt. referencji/poświadczeń dotyczących wybranych 
dowolnie pozycji wchodzących w skład pakietu nr 6 oraz zmianę SIWZ w tym zakresie poprzez 
dopisanie ww. wymogu do SIWZ. w części VIII ust. 1 pkt. 2) lit. C 
 
ODPOWIEDŹ: Zmawiający modyfikuje treść SIWZ (zmienioną wcześniej wyjaśnieniami z dnia 
19.07.2019 r.). Wobec czego Zamawiający nie wymaga złożenia referencji ani poświadczeń 
wykonania przeglądów urządzeń wchodzących w skład pakietu nr 6. 
 
Pytanie nr 2 dotyczy pakietu nr 6: 
 
Wobec opublikowanych zmian oraz wprowadzenia do pakietów nowych urządzeń zwracamy się z 
prośba o wyłączenie stacji planowania z pakietu nr 6 – pozycja nr 3 i stworzenie oddzielnego pakietu. 
Stacja planowania jest odrębnym urządzeniem i wszelkie czynności na stacji planowania podlegają 
odrębnym regulacją, procedurą oraz posiadają odrębne wyceny które obowiązują dla sprzętu 
dopuszczonego do użytku. 
 
ODPOWIEDŹ: SIWZ pozostaje bez zmian.  
 
Pytanie 3:  
 
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 (O-Arm) pozycji nr 4 wyłączy konsolę zasilajacą IPC oraz shaver i 
umieści jako osobne pozycje w Pakiecie nr 8 (Midas) w celu możliwości zaoferowania optymalnej 
oferty cenowej dla obu pakietów? 
 
ODPOWIEDŹ: SIWZ pozostaje bez zmian.  
 



 

 
 

Strona 2/2 

 
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 pzp modyfikuje treść SIWZ w w/w, w zakresie  VIII ust. 1 
pkt. 2) lit. C (zgodnie z załącznikiem), a także zgodnie z zmodyfikowanym zał. 1 A i 1 B do SIWZ. 
Wszelkie wyjaśnienia, dopuszczenia i zmiany SIWZ stanowią integralną część SIWZ, należy je 
uwzględnić i zaznaczyć przy sporządzaniu oferty.  

 
W związku z dokonaną modyfikacją Zamawiający przesuwa termin składania ofert do dnia 14.08.2019 
r., do godz. 10:00. Otwarcie ofert w tym samym dniu o godz. 11:00.  
   
 
 

 
 Zatwierdził: 

Wiceprezes ds. ekonomicznych 
Piotr Wróblewski  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
1) SIWZ po zmianach 
2) Zał. nr 1 A do SIWZ -Formularz kalkulacji cenowej po zmianach 
3) Zał. nr 1 B do SIWZ - Harmonogram przeglądów po zmianach 
 
Sporządził Sekretarz komisji: 
Marta Muszyńska- Orciuch 


