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Katowice, dn. 15.11.2017r 

 
 
 

 WYJAŚNIENIA DO  TREŚCI  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

                                
 
Dotyczy :  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego trybie przetargu 

nieograniczonego  na  dostawę odczynników 4.      Nr sprawy: ZP-17-100UN 
 
                      
 
                     
                  W związku z pytaniem Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu,  działając zgodnie z art.38  ustawy - Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami), udzielam 
następującej odpowiedzi : 
   
 
1. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby karty charakterystyk, metodyki, instrukcje obsługi aparatu 

znajdowały się na stronie internetowej oferenta, do której Zamawiający posiada bezpłatny, całodobowy 
dostęp? Adres strony internetowej zostanie podany w ofercie. Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

2. Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, czy wyrazi zgodę aby obszerne materiały informacyjne 
oraz instrukcje obsługi aparatu zostały dołączone na płycie CD, bądź osobno w formie książkowej, 
podpisane tylko na pierwszej stronie? Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ – rozdział VII pkt.18 ppkt.1 lit. b 
i c z uwzględnieniem zapisu pkt.12. 

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby czas reakcji serwisu, tj. od chwili powiadomienia do rozpoczęcia 
naprawy wyniósł maksymalnie 48 godzin w dni robocze? Odp.: Zgodnie z odpowiedzią na pyt. nr 45                
z dnia 02.11.2017r. 

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej, zostało 
zapakowane w oddzielną kopertę – odpowiednio opisaną, lecz wysłane do Zamawiającego jedną 
przesyłką kurierską razem z ofertą? Odp.: Wadium musi zostać złożone przed terminem składania 
ofert i dla Zamawiającego nie ma znaczenia czy będzie dostarczone razem z ofertą czy osobno.  
 
 

                 Zamawiający działając zgodnie art.38 ust.1 pkt. i  z art.38 pkt. 4  ustawy - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami), przedłuża terminu składania  i otwarcia ofert. 

Przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków                        

o wyjaśnienie treści SIWZ.  

   
 

Aktualny termin składania ofert zostaje wyznaczony na dzień 

24 listopada 2017r godz.10:00 

Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz.10:30 

 

 

 

                                                                                  Z upoważnienia Dyrektora SPSKM 
                                                      Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy 

                                                         mgr Ewa Mołek 


