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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, instalację i uruchomienie dwóch systemów do 
automatycznego kardiotypowania wraz z mikroskopem fluoroscencyjnym, mikroskopu świetlnego do kontrastu fazowego oraz 3 sztuk 
inkubatorów. 

 
WYJAŚNIENIE NR 1 ORAZ MODYFIKACJA SIWZ NR 1    

 
W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących 
wyjaśnień: 
 
Pytanie 1. 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy? 
Uzasadnienie: 
Zgodnie z punktem V. SIWZ Zamawiający wymaga dostawy sprzętu, licząc od dnia podpisania umowy, w ciągu 2 dni 
kalendarzowych - nie później niż do 18.12.2017 r., przy czym dzień podpisania umowy nie jest wliczany do terminu 
realizacji. Jednocześnie w punkcie XVI. podpunkt 2. termin składania ofert został wyznaczony na dzień 15.12.2017 r. 
do godz. 9:30.  
Zważając na fakt, że 15.12.2017 r. wypada w piątek a 18.12.2017 r. w poniedziałek, Oferent nie ma fizycznej możliwości 
dosłania dokumentów wymaganych po otwarciu ofert, podpisania umowy oraz zrealizowania dostawy i zainstalowania 
przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami SIWZ. Nie zostają zachowane terminy dostarczania dokumentów 
określone w PZP, jak również terminy na ewentualne odwołania lub protesty. Może to stanowić podstawę do 
unieważnienia postępowania ze względu na błędy formalne.  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostawy.  
Wykonawca słusznie zauważył, że nie został zachowany termin na ewentualne odwołania. Dlatego też Zamawiający 
dokona modyfikacji SIWZ wykreślając zapis „nie później niż do 18.12.2017 r.”. Zamawiający jedynie na marginesie 
informuje, że: 
- po pierwsze instytucja protestów już nie obowiązuje  
- po drugie Wykonawca dokumenty podmiotowe zawsze może złożyć wraz z ofertą. 
 
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych niniejszym Zamawiający informuje o 
dokonaniu modyfikacji SIWZ: 
 
1. Zamawiający w SIWZ z Rozdziału I wykreśla w całości pkt. V i w to miejsce wprowadza zmodyfikowany pkt. V w 
następującym brzmieniu: 
„Zamawiający wymaga dostawy sprzętu - licząc od dnia podpisania umowy – w ciągu 2 dni kalendarzowych, przy czym 
dzień podpisania umowy nie jest wliczany do terminu realizacji.” 
 
2. Zamawiający z SIWZ z Rozdziału II wykreśla w całości § 3 ust. 1 i w to miejsce wprowadza zmodyfikowany § 3 ust. 
1 w następującym brzmieniu: 
„§ 3. 1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć jednorazowo, zainstalować i uruchomić sprzęt oraz przeprowadzić 
szkolenie personelu nie później niż w ciągu 2 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, przy czym dzień jej 
podpisania nie jest wliczany do terminu realizacji zamówienia.” 
 
3. Zamawiający załącza zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Oferty.  
 
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert. Zamawiający nie 
przesuwa terminu składania i otwarcia ofert, gdyż wprowadzona zmiana nie jest zmianą istotną wymagającą 
dodatkowego czasu na przygotowanie oferty. 
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