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SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY  W SZCZECINIE 

  

EP/220/51/2020/1                            Szczecin, dnia 24.07.2020 r. 

                              

 

WYJAŚNIENIE I ZMIANA 

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

ORAZ PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT 

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak sprawy: EP/220/51/2020, pn. Dostawa protez 
naczyniowych, protez do hemodializy, akcesoriów zużywalnych do noża wodnego  praz 

oprzyrządowania do diatermii ERBE ICC 300 dla SPWSZ w Szczecinie 

 
 
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. 

Dz.U. z 2019 r., poz.1843), 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. 

 
ZESTAW 2  

Pytanie 1 

Zadanie nr 13, poz. 5 
Czy w punkcie nr 5 Zamawiający miał na myśli aplikator APC-35 sztywny o średnicy 5mm i długości 35mm ze 

szpatułką? Aplikator APC (wielorazowa elektroda argonowa) o dł. 100mm wymagana jest zgodnie z opisem już 
w pkt nr 4). 

ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający w Zadaniu nr 13, poz. 5 wymaga zaoferowania Aplikatora APC-035, sztywnego, śr. 5mm-

dł 100mm ze szpatułką zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

 
ZESTAW 3  

Pytanie 1 

Zadanie nr 13, poz. 6 
Czy w punkcie nr 6 Zamawiający oczekuje zaoferowania sztywnego aplikatora APC-25 o długości 25mm i 

średnicy 5mm, czy aplikatora o dł. 320mm? 

ODPOWIEDŹ:  

Zamawiający w Zadaniu nr 13, poz. 6 oczekuje zaoferowania Aplikatora APC-25, sztywnego, śr. 5mm –

dł 320mm  zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.  

 

 

 
Jednocześnie Zamawiający związku z zaistniałą oczywistą omyłką pisarską dokonuje zmiany treści 

Specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
 

➢ Spis treści, Załączniki do SIWZ jest: 
Złącznik nr 1A - Wymagane parametry / Warunki techniczne dla zadania od nr 1 do 10 

Winno być: 

Złącznik nr 1A - Wymagane parametry / Warunki techniczne dla zadania od nr 1–4 i 9-10 
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➢ Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia, pkt 2 jest: 

2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie 

umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ, szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, 

stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz w wymaganych parametrach / warunkach 

technicznych dla zadania nr 1 do 10, stanowiących załącznik nr 1A-1 lub/i 1A-2 lub/i 1A-3 

lub/i 1A-4 lub/i 1A-5 lub/i 1A-6 lub/i 1A-7 lub/i 1A-8 lub/i 1A-9 lub 1A-10  do SIWZ 

winno być: 

2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie 

umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ, szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, 

stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz w wymaganych parametrach / warunkach 

technicznych dla zadania nr 1-4 i 9-10, stanowiących załącznik nr 1A-1 lub/i 1A-2 lub/i 1A-3 

lub/i 1A-4 lub/i 1A-9 lub 1A-10  do SIWZ  

 

➢ Rozdział VI Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

a) pkt. 1 ppkt.4 jest: 

4) wypełnione Wymagane parametry / Warunki techniczne, według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 1A-1 i/lub 1A-2 i/lub 1A-3 i/lub 1A-4, i/lub 1A-8 lub/i 1A-9 lub/i 1A-10 do zadań, na które 
składana jest oferta, 

winno być: 
4) wypełnione Wymagane parametry / Warunki techniczne, według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 1A-1 i/lub 1A-2 i/lub 1A-3 i/lub 1A-4, lub/i 1A-9 lub/i 1A-10 do zadań, na które składana 

jest oferta, 
b) pkt.3 jest: 

3. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego 

oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, 
terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów: 

1) dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy wymagań 

określonych przez Zamawiającego (strony katalogowe lub foldery, ulotki 

informacyjne) – w j. polskim dotyczące oferowanych przez wykonawcę wyrobów, 

pozwalające na potwierdzenie ich zgodności z SIWZ w zakresie wymagań określonych 

przez Zamawiającego w Załącznikach nr 1 i załączniku nr 1A-1 i/lub 1A–2, 1 i/lub 1A–3,  

i/lub 1A -4 i/lub 1A-8 lub/i 1A-9 lub/i 1A-10 

winno być: 
3. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego 
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, 
terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów: 

2) dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy wymagań 

określonych przez Zamawiającego (strony katalogowe lub foldery, ulotki 

informacyjne) – w j. polskim dotyczące oferowanych przez wykonawcę wyrobów, 

pozwalające na potwierdzenie ich zgodności z SIWZ w zakresie wymagań określonych 

przez Zamawiającego w Załącznikach nr 1 i załączniku nr 1A-1 i/lub 1A–2, 1 i/lub 1A–3,  

i/lub 1A-4 lub/i 1A-9 lub/i 1A-10 

➢  Rozdział X Opis sposobu przygotowywania ofert pkt 1 ppkt.6 jest: 

6) wypełnione Wymagane parametry / Warunki techniczne, według wzoru stanowiącego załącznik 

nr 1A-1 i/lub 1A-2 i/lub 1A-3 i/lub 1A-4, i/lub 1A-8 lub/i 1A-9 lub/i 1A-10 do zadań, na które składana jest 

oferta, 

winno być: 

6) wypełnione Wymagane parametry / Warunki techniczne, według wzoru stanowiącego załącznik 

nr 1A-1 i/lub 1A-2 i/lub 1A-3 i/lub 1A-4 lub/i 1A-9 lub/i 1A-10 do zadań, na które składana jest oferta. 



 

 

 

 

 
 

 

W oparciu o art. 12a ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert, a tym 

samym termin ich otwarcia w poniższy sposób: 

 

- termin składania ofert – z 28.07.2020 r., do godz. 11:00 na dzień 30.07.2020r. do godz. 11:00,  

- otwarcie ofert – z 28.07.2020r., godz. 11:30 na   dzień 30.07.2020r. godz. 11:30.  

 
W odniesieniu do powyższego zmianie ulegają zapisy w: 

 

➢  rozdział XI SIWZ w pkt 6 i 7, który otrzymuje brzmienie: 

„6.Termin składania ofert: 

1) Oferty należy składać do dnia 30.07.2020 r., do godz. 11 : 00 

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

7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.07.2020 o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego w Sekcji 

Zamówień Publicznych,  budynek przy ul. Broniewskiego 2, II piętro, pokój 328.” 

 

Jednocześnie Zamawiający, informuje, że na złożone w przedmiotowym postępowaniu pytania o wyjaśnienie 

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, odpowiedzi zostaną udzielone niezwłocznie z zachowaniem 
terminów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp. 
 

 

 

 

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych 
 
                                                                                                                                            

Małgorzata Szelągiewicz 

 


