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WYJAŚNIENIE DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/44/2017, pn. Dostawa sprzętu w ramach 
zadania pn. „Doposażenie klinik i oddziałów torakochirurgii w sprzęt do leczenia 
raka płuca na 2017r.” dla SPWSZ w Szczecinie. 

 

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

publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) 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. 
 

 
Zamawiający zmienia udzielone pismem EP/220/44/2017/1 z dnia 26.06.2017r. na pytanie z 

zestawu 2. 

 
Zestaw 2 

2. Dotyczy zapisów SIWZ, rozdział VI, punkt 1, podpunkt 4): Czy nie nastąpiła omyłka w wymaganiu dotyczącym 
oświadczenia JEDZ? Oświadczenie JEDZ składa się do postępowania w jednym egzemplarzu, natomiast 

warunki w stosownych rubrykach (np. wykaz dostaw) zostaną powielone odpowiednio do ilości pakietów na 
którą składana jest oferta. 

 

Odpowiedź po zmianie:  
Zgodnie z Załącznikiem 1 do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. 

ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz UE L 3 z 
6.1.2016, s.16): „w przypadku gdy zamówienia dzielą się na części oraz kryteria kwalifikacji dla 

poszczególnych części są różne, należy wypełnić jednolity europejski dokument zamówienia dla każdej części 

(lub dla każdej grupy części, do których stosują się te same kryteria kwalifikacji).” Zamawiający sformułował 
odmienne warunki udziału w postepowaniu w odniesieniu do każdego z zadań (części). Tym samym 

wykonawca musi złożyć oddzielne oświadczenie JEDZ dla każdego zadania, na które składa ofertę”. 
 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) przedłuża termin 

składania i otwarcia ofert, na niżej podane: 

 
- termin składania ofert – z 12.07.2017., do godz. 9:00 na 13.07.2017 r., do godz. 9:00,  

- otwarcie ofert – z 12.07.2017 r. o godz. 9:30 na 13.07.2017 r. o godz. 9:30.   
1. W rozdziale XI SIWZ w pkt 5 i 6, otrzymując brzmienie: 

„5. Termin składania ofert:  

1) Oferty należy składać do dnia 13.07.2017 r., do godz. 9:00.  

2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.  
6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.07.2017 r. o godz. 9:30 w siedzibie Zamawiającego w Sekcji 

Zamówień Publicznych, pok. nr 328, w budynku przy ul. Broniewskiego 2”.  
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