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WYJAŚNIENIE DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
I PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT 

 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/70/2017, pn. Dostawa elektrod do EKG, 

elektrod neutralnych oraz przetworników do krwawego pomiaru ciśnienia dla SPWSZ  

w Szczecinie 
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 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. 

 

 
Pytania Wykonawcy: 

 

ZESTAW 1 

 
Pakiet nr 1 poz. 1-4 

Czy Zamawiający dopuści podanie w ww. pozycji ceny jednostkowej dla opakowania zawierającego 50 sztuk 
elektrod, albo podanie ceny jednostkowej za sztukę z dokładnością do czterech miejsc po przecinku? Ceny 

jednostkowe elektrod są bardzo niskie, proponowane rozwiązanie dałoby wykonawcom możliwość zaoferowania 

korzystniejszej ceny łącznej. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na podanie w ww. pozycji ceny jednostkowej dla 

opakowania zawierającego 50 sztuk elektrod. 
Zamawiający dokonuje zmianę w Załączniku nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia, poprzez zmianę zapisu pod tabelą dotyczącą zadania nr 1, który otrzymuje brzmienie: 
„W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 50 sztuk elektrod dla 

każdej z pozycji.” 
 

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym Załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego 

www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”. 
 

 

Zamawiający, informuje, że na pozostałe złożone pytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, odpowiedzi zostaną udzielone niezwłocznie z zachowaniem 
terminów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.  

 
Tym samym Zamawiający przedłuża termin składania ofert oraz termin ich otwarcia na niżej podane: 

 

- termin składania ofert – 22.09.2017 r., do godz. 10:00 na 26.09.2017 r, do godz. 10:00,  
- otwarcie ofert – z 22.09.2017 r. o godz. 10:30 na 26.09.2017 r. o godz. 10:30.  

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 26.09.2017 r, do godz. 10:00, 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
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2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.  

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.09.2017r. o godz. 10 : 30 w siedzibie Zamawiającego w Sekcji 

Zamówień Publicznych, w budynku przy ul. Broniewskiego 2, pok. 328 – II piętro. 
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