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Znak sprawy:   EP/220/75/2017/4                                         Data: 25.10.2017r. 
  

                                                     

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
ORAZ PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT 

 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/75/2017, pn. Dostawa zestawów do dializy, 

cewników do mapingu żył, sprzętu jednorazowego do koronarografii PTCA i PTA, wyrobów 
medycznych do zabiegów endoskopowych dla SPWSZ w Szczecinie 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz.U. z 2017, poz. 1579.) Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, 
jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego znak j.w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia i w oparciu o art. 38 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp przedłuża termin składania ofert. 

 

Zamawiający uzupełnia odpowiedź na pytanie nr 1 złożone w ramach zestawu 9 zawarte w piśmie 

EP/220/75/2017/3 z dnia 24.06.2017 r.  Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia i zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenie o 

zamówienia nr 603108-N-2017 z dnia 17.10.2017 r. 

 

 

Pytania nr 1  Wykonawcy w ramach zestawu 9: 
 

ZESTAW 9 
 

Pytanie 1 

Dotyczy: Załącznik nr 1A, Zadanie nr 9, WKŁAD DO WSTRZYKIWACZA ACCUTRON CT-D MEDTRON AG. 
 

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy będzie wymagał dostarczenia do oferty oświadczenia 
producenta wstrzykiwacza firmę Medtron AG. lub jej autoryzowanego dystrybutora na terenie Polski, że 

oferowane materiały zużywalne są zalecane do pracy z wstrzykiwaczem i są z nim w pełni kompatybilne ? 
 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający będzie wymagał dostarczenia do oferty oświadczenia producenta 

jego autoryzowanego dystrybutora. 
 

 Zamawiający dokonuje zmianę specyfikacji istotnych warunków zamówienia – rozdział VI 
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy , pkt 3A –dla 

zadania nr 9, który otrzymuje brzmienie: 

„3A.  W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez 

zamawiającego, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp zamawiający wezwie wykonawcę, którego 

oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym przez siebie, nie krótszym niż 5 

dni, terminie:  

a) Dokumenty opisujące przedmiot oferty (strony katalogowe lub foldery, ulotki informacyjne) – w j. 

polskim dotyczące oferowanych przez wykonawcę wyrobów i sprzętu, pozwalające na potwierdzenie ich 

zgodności z SIWZ w zakresie wymagań określonych przez Zamawiającego w Załącznikach nr 1 i 

załączniku nr 1A do SIWZ oraz w zakresie oświadczeń wykonawcy co do spełniania warunków 

granicznych (odrębnie dla wyrobów oferowanych w ramach każdego zadania, na które składana jest 

oferta) – dla zadania 1-3; 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
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b) Oświadczenie producenta wstrzykiwacza lub jego autoryzowanego dystrybutora, że 

oferowane materiały zużywalne są zalecane do pracy z wstrzykiwaczem ACCUTRON CT-D MEDTRON AG 

i są z nim w pełni kompatybilne – dla zadania nr 9” 

 
 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkrt 3) ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) przedłuża termin 

składania i otwarcia ofert, na niżej podane: 

 

- termin składania ofert – 27.10.2017 r., do godz. 11:00 na 30.10.2017 r, do godz. 11:00,  

- otwarcie ofert – z 27.10.2017 r. o godz. 11:30 na 30.10.2017 r. o godz. 11:30.  
W odniesieniu do powyższego zmianie ulegają zapisy w:  

 rozdziale XI SIWZ pkt 5 i 6 otrzymując brzmienie:  

 

„5. Termin składania ofert:  
1) Oferty należy składać do dnia 30.10.2017 r, do godz. 11:00, 

2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.  

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.10.2017 r. o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego w Sekcji 

Zamówień Publicznych, Sala konferencyjna, w budynku przy ul. Broniewskiego 2, III piętro. 
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