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WYJAŚNIENIE DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

I PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT 

 

 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/61/2017, pn. Dostawa sprzętu dla zakładów 

patomorfologii 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 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 i w oparciu o art. 38 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp przedłuża 

termin składania ofert. 
 

 
Pytania Wykonawcy: 

 

ZESTAW 1 

Zadanie nr 6 – mikrotom rotacyjny. 
Pytanie: 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie urządzenia, jako dodatkowego wyposażenia w postaci łaźni 

wodnej wolnostojącej, o kształcie prostokątnym, w czarnym kolorze, z płynną regulacją 
temperatury od temperatury pokojowej do 75 °C z dokładnością 0,2 °C.  

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

 
ZESTAW 2 

Dotyczy postępowania: dostawa sprzętu dla zakładów patomorfologii w SPWSZ w Szczecinie 

ZNAK: EP/220/61/2017, Zadanie 6. 
1) Czy Zamawiający dopuści dostawę urządzenia, gdzie regulacja grubości trymowania 

odbywa się poprzez wybór odpowiedniej grubości na pokrętle sterowania grubością cięcia? 
Takie rozwiązanie pozwala na zaoferowanie znacznie tańszego urządzenia, o parametrach 

cięcia nie ustępujących innym mikrotomom na rynku. Dodatkowo pozwala na uniknięcie 
potencjalnych awarii tego elementu mechanicznego w przyszłości (punkt 8).  

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 
2) Prosimy o uściślenie, czy Zamawiający wymaga dostarczenia urządzeń wyposażonych w 

uchwyt imadełkowy, pozwalające na zamocowanie preparatów dowolnego typu, czy 
wyposażonego w uchwyt na standardowe kasetki histopatologiczne, używane w większości 

Zakładów Patomorfologii? (punkt 15).  

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, żeby dostarczone urządzenie wyposażone było w uchwyt na 
standardowe kasetki histopatologiczne.  
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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 – 17.08.2017 r., do godz. 12:00 na 21.08.2017 r, do godz. 12:00,  
- otwarcie ofert – z 17.08.2017 r. o godz. 12:30 na 21.08.2017 r. o godz. 12:30.  

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 21.08.2017 r, do godz. 12:00, 

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

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.08.2017 r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego w Sekcji 
Zamówień Publicznych, Świetlica w budynku „O” I piętro Świetlica, przy ulicy Arkońskiej 4”.  
 

DYREKTOR 
Samodzielnego Publicznego 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
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