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Uczestnicy postępowania 

 
 
 
 

Dot.: "Dostawy wyposażenia Laboratorium testowo - wdrożeniowego nowych 
technologii i urządzeń medycznych wraz z montażem oraz przeszkoleniem personelu” 
w ramach projektu „Utworzenie Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med 
Silesia w Zabrzu” (1/Z/2015) 

 
 
  

Zgodnie z treścią rozdziału X pkt. 2 siwz w związku ze zgłoszonymi przez 
Wykonawców pytaniami do SIWZ dotyczącymi ww. postępowania:  
 

1. Dot. Załącznika nr 4.1 do SIWZ UMOWA paragraf 2 ust. 5 oraz Załącznika nr 7.6 do 
SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt. XI.1  
Wnosimy o dodanie na końcu w/w miejsc SIWZ wyrażenia: 
„z zastrzeżeniem oprogramowania i części IT, dla których okres dostępności części 
wynosi 5 lat” 
 
Przedmiotowa prośba ma na celu doprecyzowanie obowiązków Wykonawcy. 
Zwracamy uwagę, że żadne przepisy prawa ani krajowego (ustawa z dnia 20 maja 
2010 roku o wyrobach medycznych) ani unijnego (dyrektywa Rady 93/42/EEC z 
14.06.1993 roku dotycząca wyrobów medycznych) nie regulują kwestii dostępności 
części zamiennych i nie wskazują wprost jakiegokolwiek okresu ich gwarantowanej 
dostępności. Z uwagi na postęp technologiczny wyroby IT tj. komputery i 
oprogramowanie do nich, podlegają ciągłym zmianom i standardem jest ich wymiana 
na nowsze modele wcześniej, niż po 10 latach. Istotnym jest również fakt, że 
producenci komputerów i oprogramowania m.in. z uwagi na tak szybki postęp 
technologiczny, zazwyczaj nie utrzymują ich na stanie magazynowym w tak długim 
okresie. Z uwagi na powyższe, zobowiązanie do zapewnienia 10 letniej dostępności 
komputerów, części zamiennych do nich oraz oprogramowania w wersjach 
tożsamych z dostarczonymi przez Wykonawcę w wykonaniu niniejszej umowy, jest 
zobowiązaniem praktycznie niemożliwym do wykonania. 
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Mając powyższe na uwadze uprzejmie prosimy o zmianę zapisu umownego zgodnie 
z powyższą propozycją. 

 
Zamawiający odpowiada: Umowa przewiduje 8 letni okres dostępności części. Zamawiający 
wprowadza zmianę zapisu dodając: „z zastrzeżeniem oprogramowania i części IT, dla 
których okres dostępności części wynosi 5 lat”. 
 

2. Dot. Załącznika nr 4.1 do SIWZ UMOWA paragraf 5 
Celem doprecyzowania warunków umowy uprzejmie prosimy o dodanie w w/w 
paragrafie następującego zapisu: 
„Wykonawca będzie uprawniony do wydłużenia czasu realizacji umowy, w tym 
dostarczenia, montażu i uruchomienia urządzenia w przypadku opóźnień, za które 
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności spowodowanych 
działaniem siły wyższej, opóźnieniami Wykonawcy robót budowlanych w przekazaniu 
pomieszczeń, do których dostarczone lub w których montowane ma być urządzenie, 
Termin wykonania umowy wydłużony zostanie w takiej sytuacji o odpowiedni okres, 
co najmniej tak długi jak okres trwania przyczyn opóźnienia.” 
 
Zwracamy uwagę, że terminowe wykonanie umowy zależny także od współpracy z 
wykonawcą robót budowlanych i zapewnieniem przez niego dostępu do pomieszczeń 
– w związku z czym wykonawca nie powinien ponosić ryzyka odpowiedzialności za 
nieterminowe wykonanie umowy jeśli przyczyną tego stanu rzeczy będą działania / 
zaniechania wykonawcy robót budowlanych.  
 

Zamawiający odpowiada: Nie wyrażamy zgody 
 

3. Dot. Załącznika nr 4.1 do SIWZ UMOWA paragraf 6 ust. 1 
Celem doprecyzowania warunków umowy uprzejmie prosimy o dodanie w w/w 
paragrafie następującego zapisu: 
„Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji na dostarczone urządzenie 
obejmuje tylko wady / awarie powstałe z przyczyn tkwiących w dostarczonym 
urządzeniu, w szczególności wady konstrukcyjne, produkcyjne lub materiałowe.“ 

 
Zamawiający odpowiada: Nie wyrażamy zgody. Postanowienie ogranicza odpowiedzialność 
wykonawcy za wady 
 

4. Dot. Załącznika nr 4.1 do SIWZ UMOWA paragraf 6 ust. 5 
Celem doprecyzowania warunków gwarancji wnosimy o zmianę zapisu w/w ustępu 
na następujący: 
„W przypadku trzykrotnej awarii tego samego elementu lub podzespołu Wykonawca 
zobowiązany jest do wymiany wadliwego elementu lub podzespołu na wolne od wad. 
Ani naprawa istotna, ani wymiana urządzenia, ani wymiana części, modułu lub 
podzespołu w trakcie usuwania wady nie powodują wznowienia okresu gwarancji, 
jednak jej termin ulega przedłużeniu o czas trwania niesprawności urządzenia, 
uniemożliwiającej korzystanie z niego.“ 
 

Zamawiający odpowiada: Nie wyrażamy zgody. Postanowienie ogranicza odpowiedzialność 
wykonawcy za wady. Zgodnie z przepisami KC w przypadku naprawy lub wymiany termin 
gwarancji biegnie na nowo 

 
5. Dot. Załącznika nr 4.1 do SIWZ UMOWA paragraf 6 
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Celem doprecyzowania warunków rękojmi wnosimy o dodanie w w/w paragrafie 
ustępu 7 o następującym brzmieniu: 
„Uprawnienia z tytułu rękojmi przysługujące Zamawiającemu są tożsame z 
uprawnieniami z tytułu gwarancji opisanymi w niniejszej umowie.” 
 

Zamawiający odpowiada: Nie wyrażamy zgody. Postanowienie niekorzystne dla 
Zamawiającego. Ogranicza odpowiedzialność wykonawcy za wady z tytułu rękojmi 

 
6. Dot. Załącznika nr 4.1 do SIWZ UMOWA paragraf 7 ust. 1 

Mając na uwadze, że kary umowne nie są opodatkowane VAT oraz celem 
doprecyzowania zapisów dotyczących kar umownych prosimy o zmianę brzmienia 
w/w ustępu na następujące: 
„Ustala się następujące kary umowne: 
a) w przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy Zamawiającemu 

przysługuje prawo do naliczenia kary umownej w wysokości po 0,5 % wartości 
netto umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki łącznie nie więcej niż 10% w/w 
kwoty, 

b) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy na 
skutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wartości 
netto umowy, 

c) Za zwłokę w usuwaniu wad lub usterek w okresie gwarancji 0,05 % wartości 
netto umowy łącznie nie więcej niż 10% w/w kwoty.” 

 
Zamawiający odpowiada: Nie wyrażamy zgody. W postanowieniu umownym nie ma mowy o 
doliczaniu VAT-u lecz o sposobie wyliczenia wysokości kary poprzez odniesienie się do 
wysokości wynagrodzenia. Postanowienie to jest poprawne. Nadto, w zaproponowanej wersji 
wysokość kary została ograniczona 

 
7. Dot. Załącznika nr 4.1 do SIWZ UMOWA paragraf 7 ust. 2 

Coraz szerzej stosowana jest międzynarodowa praktyka, w której standardem są 
klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w 
kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie 
powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. 
klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że 
ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła 
bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, 
a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności 
odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywującym” Wykonawcę 
do należytego, w tym terminowego wykonania umowy. 
W związku z tym wnosimy o zmianę brzmienia w/w ustępu na następujące: 
„Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone 
kary umowne, z zastrzeżeniem, że Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych 
odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na 
zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym 
zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z 
umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych 
dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do 
wartości umowy netto. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone 
korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości 
eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne 
płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom.” 
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Zamawiający odpowiada: Nie wyrażamy zgody. Postanowienie ograniczające 
odpowiedzialność Wykonawcy do wartości umowy oraz zwalniające go z odpowiedzialności 
za utracone korzyści 

 
8. Dot. Załącznika nr 4.1 do SIWZ UMOWA paragraf 7 ust. 3 

Przedmiotem umowy jest dostarczenie urządzenia, w związku z czym niewykonaniem 
umowy byłoby niedostarczenie urządzenia. Dostarczenie urządzenia niezgodne z 
warunkami mowy stanowi nienależyte wykonanie umowy – z wszystkimi tego 
konsekwencjami. 
W związku z powyższym prosimy o zmianę brzmienia w/w ustępu na następujące: 

„Dostarczenie przedmiotu umowy niezgodnego z jakimkolwiek warunkiem umowy 

Zamawiający może uznać za nienależyte wykonanie  umowy.” 

 
Zamawiający odpowiada: Nie wyrażamy zgody 
 

9. Dot. Dot. Załącznika nr 4.1 do SIWZ UMOWA paragraf 10 ust. 1 c) 
Odstąpienie od umowy jest najdrastyczniejszą (nadzwyczajną) formą rozwiązania 
problemów występujących w trakcie wykonywania umowy, z tego też względu nie 
powinno mieć miejsca, jeśli Wykonawca narusza umowę w sposób nieistotny. 
Ponadto w takich postanowieniach należy wyraźnie napisać, w jakich konkretnych 
sytuacjach / stanach Zamawiający będzie mógł takie prawo wykonać, a także 
powinno być postanowienie zobowiązujące Zamawiającego do uprzedniego 
wezwania Wykonawcy do zaprzestania takich naruszeń, w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności, w wyznaczonym dodatkowym terminie nie krótszym niż 
określona ilość dni, po bezskutecznym upływie tego terminu. Tym bardziej, że interes 
Zamawiającego w tym zakresie w pełni zabezpieczają przepisy Kodeksu cywilnego 
oraz pozostałe postanowienia umowy. 
 
W związku z powyższym wnosimy o dodanie na końcu w/w ustępu następującego 
zapisu: 
„pod warunkiem uprzedniego pisemnego wezwania do należytego, w tym 
terminowego wykonania umowy i wyznaczenia dodatkowego  co najmniej 5 dniowego 
terminu” 
 

Zamawiający odpowiada: Nie wyrażamy zgody. Warunkiem skutecznego odstąpienia od 
umowy nie jest wezwanie dłużnika  do wykonania zobowiązania 
 

10. Dot. Załącznika nr 7.6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt. III.8 
W znanych nam pracowniach angiograficznych wykonujących badania na 
zwierzętach do unieruchomienia  uśpionych zwierząt ułożonych na płycie pacjenta 
stosuje się szeroki pas przezierny dla promieniowania RTG lub wykorzystuje się 
szyny mocowane po obu stronach płyty pacjenta. 
Wnosimy o możliwość zaoferowania takiego rozwiązania w miejsce wymaganych 
uchwytów do unieruchomienia kończyn zwierzęcia. 
 

Zamawiający odpowiada: Zamawiający wyraża zgodę 
 

11. Dot. przedmiotu Zamówienia, zadanie nr 6 
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Zamawiający w SIWZ wymaga realizacji przedmiotu zamówienia w okresie od  

01.04.2015 do 30.04.2015. Urządzenie do angiografii powinno być wprowadzone i 

montowane  w czystych,  wolnych od pyłu, wykończonych pomieszczeniach. Prosimy 

o rozważenie przesunięcia  terminu realizacji  zadania, o ile harmonogram wykonania 

prac budowlanych przez Głównego Wykonawcę  nie przewiduje ich zakończenia do 

01.04.2015. Prosimy o rozważenie możliwości dwuetapowej realizacji zadania tj. 

najpierw wykonania niezbędnych prac adaptacyjnych, a po zakończeniu prac 

budowlanych w budynku –  zrealizowania dostawy i uruchomienia angiografu.  

Zamawiający odpowiada: Zamawiający informuje, że prace budowlane zostaną zakończone 
do 05.04.2015r. Po tym czasie wykonywane będą jedynie prace " czyste" ( np. montaż 
gniazdek, umywalek itp) oraz toczyć się będą czynności odbiorowe 

 
12. Dot. przedmiotu Zamówienia, zadanie nr 6 

Na sali hybrydowej poza stanowiskiem operacyjnym z angiografem  znajdują się  

dodatkowe stanowiska zabiegowe. Prosimy o potwierdzenie, że wobec braku 

zaprojektowania oddzielenia tych stanowisk od angiografu stałą osłoną 

przeciwpromienną, w trakcie zabiegów hybrydowych z użyciem angiografu nikt  nie 

będzie przebywał przy tych stanowiskach.  

Zamawiający odpowiada: Zamawiający potwierdza, że nikt nie będzie przebywał podczas 

pracy angiografu przy stanowiskach operacyjnych 

13. Dot. przedmiotu Zamówienia, zadanie nr 6 
Dla celów obliczenia osłon stałych prosimy o informację o ilości i rodzaju 

planowanych przez Zamawiającego zabiegów (średnio tygodniowo). 

Zamawiający odpowiada: 5 tygodniowo 

14. Dot. przedmiotu Zamówienia, zadanie nr 6 
Prosimy o podanie dokładnych wymiarów wewnętrznych i udźwigu windy.  
 

Zamawiający odpowiada: Udźwig windy 1600kg platforma windy ( wewnętrzna ) 2400*1400 
 

15. Dot. przedmiotu Zamówienia, zadanie nr 6 
Prosimy o potwierdzenie, że w czasie dostawy angiografu winda będzie dostępna dla 

celów transportowania aparatu.  

Zamawiający odpowiada: Zamawiający potwierdza 

16. Dot. przedmiotu Zamówienia, zadanie nr 6 
Czy w trakcie dostawy angiografu będzie możliwość transportowania aparatu windą z 
otwartymi drzwiami wewnętrznymi? 
 

Zamawiający odpowiada: Nie 
 

17. Dot. przedmiotu Zamówienia, zadanie nr 6 
Podczas wizji lokalnej miejsca objętego zakresem zamówienia stwierdziliśmy, iż  

instalacja elementów  angiografu  montowanych na suficie ( zawieszenie monitorów,  
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osłona górnych partii ciała operatora)  nie została uwzględniona w projekcie, również 

w tym sensie, iż stwierdziliśmy kolizje z instalacją wentylacji i innymi elementami, 

mimo że elementy angiografu montowane na suficie są uwzględnione na rzucie 

pracowni.  

Zamawiający odpowiada: Zamawiający informuje, że po wyborze oferty dokona w zakresie 

koniecznym dostosowanie przebiegu instalacji wentylacji i instalacji elektrycznych. Trasa 

instalacja gazów medyczne biegnące przy podciągu nie zostanie zmieniona gdyż nie koliduje 

z urządzeniami angiografu 

18. Prosimy o potwierdzenie, że to Zamawiający ponosić będzie koszty niezbędnych 

zmian umożliwiających montaż instalacji wentylacji i innych elementów w taki sposób, 

aby nie kolidowały one  z zawieszeniem monitorów  oraz osłoną górnych partii ciała 

operatora. 

Zamawiający odpowiada: Odpowiedź jak wyżej. Konstrukcje pod urządzenia angiografu oraz 
koszty ich zabudowy łącznie z pracami na parterze ( posadzka) są w gestii Wykonawcy 
 

dotyczy Zadania nr 3 – Pompy infuzyjne. 
Poz. II.3  

19. Czy Zamawiający dopuści klasę ochronności I, typ CF zgodnie z IEC/EN 60601-1 ? 
Wymieniona norma traktuje równorzędnie obie wymienione klasy nie wykazując 
przewagi żadnej z nich. 

 
Zamawiający odpowiada: Zamawiający dopuszcza 

 
20. Dot. załącznika nr 7.6 

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie do badania jakich zwierząt Zamawiający będzie 
wykorzystywał system opisany w załączniku nr 7.6 do siwz? 

Zamawiający odpowiada: Opisany system Zamawiający będzie wykorzystywał do badania 
m.in. świń i owiec. 

21. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyodrębnienie z „Zadania nr 14. Pozycji 
nr 5 Negatoskop cyfrowy” jako odrębnego zadania. 

Zamawiający odpowiada: Zamawiający wyraża zgodę. 

22. Czy w ofercie na dostawę negatoskopu cyfrowego należy przewidzieć wycenę 
uchwytu montażowego na kolumnie chirurgicznej/anestezjologicznej? 

Zamawiający odpowiada: Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z urządzeniem uchwyt 
montażowy na kolumnie dwuramienny, drugie ramię uchylne z zawieszeniem na ekran i 
półką klawiatury 

23. Czy w ramach wyposażenia należy dostarczyć klawiaturę z touchpadem czy 
klawiaturę i myszkę? 
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Zamawiający odpowiada: W ramach wyposażenia należy dostarczyć klawiaturę z 
touchpadem 

24. W jaki sposób należy zamontować klawiaturę do kolumny? 

Zamawiający odpowiada: Klawiatura powinna zostać zamontowana na ramieniu wraz z 
zawieszeniem komputera/ekranu 
 

dot. załącznik nr 7.2, zadanie nr 2 poz. 1 – Aparat do znieczulania 

25. dot. pkt. II.9 
Czy Zamawiający dopuści parownik Sevofluranu elektroniczny lub mechaniczny bez 
prezentacji danych na ekranie monitora. Na ekranie monitora będą prezentowane 
zmierzone stężenia wdechowe i wydechowe środków anestetycznych 

 
Zamawiający odpowiada: Zamawiający wyraża zgodę. 

26. dot. pkt. II.10 
Czy Zamawiający dopuści parownik Isofluranu elektroniczny lub mechaniczny bez 
prezentacji danych na ekranie monitora. Na ekranie monitora będą prezentowane 
zmierzone stężenia wdechowe i wydechowe środków anestetycznych 

 
Zamawiający odpowiada: Zamawiający wyraża zgodę. 

Dotyczy: Załącznik nr 7.8, Zadanie nr 8 Poz. 2 
27. Dotyczy pkt II 38 Zakres pomiarowy minimum 30- 100 % z dokładnością +/- 3 % 

Czy Zamawiający dopuści zakres pomiarowy min. 70 – 100% z dokładnością +/- 2% 

 
Zamawiający odpowiada: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Zamawiający dokonuje modyfikacji odpowiedzi na pytania zawarte w piśmie, 
znak 138/DD/15 z dnia 13.02.2015 r.  

Dot.: Pytanie do zadania nr 7.7 – Lampa operacyjna  
 

8. Czy zamawiający wymaga, aby oferowana kamera HD wyposażona była także w 
funkcję obrotu obrazu, realizowaną przez zewnętrzny sterownik?  
 

Prawidłowa odpowiedź to: Zamawiający odpowiada: Zgodnie z zapisami SIWZ i 

późniejszymi odpowiedziami. 

Dot. SIWZ pkt. II.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ppkt 9 
 

1. Zamawiający w w/w punkcie dopuszcza realizację zadania przez wykonawców w 
zakresie transportu oraz montażu zamówienia. 
Jednocześnie w Załączniku nr 4.1 do SIWZ UMOWA w paragrafie 2 Zamawiający 
podaje, iż cena przedmiotu umowy obejmuje między innymi składowe związane z 
montażem przedmiotu zamówienia (przygotowanie dokumentacji wykonawczej i 
powykonawczej dla elementów, które będą mocowane na stałe)  lub warunkami 
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instalacyjnymi (dostosowanie pomieszczeń i instalacji do warunków pracy 
przedmiotu zamówienia, wykonanie testów akceptacyjnych i specjalistycznych). 
W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie realizacji zadania przez 
podwykonawców  także w tym zakresie.   

 
Prawidłowa odpowiedź to: Zamawiający odpowiada:  wyrażamy zgodę.  

 
2. Wnosimy o zastąpienie dla Zadania 6 w w/w ustępach umowy zwrotu „Załącznik 

nr 2” wyrażeniem „Załącznik nr 7.6 do SIWZ”.  

Prawidłowa odpowiedź to: Zamawiający odpowiada:  W SIWZ do wzoru umowy nie ma 

załącznika nr 2. Załącznik ten zostanie określony oddzielnie dla każdego zadania po 

wyłonieniu oferty (umowa ta jest bowiem wzorem dla 13 zadań). Wtedy też nr załącznika 

zostanie dostosowany do nr wpisanego w umowie. Na tym etapie zmiana tego 

postanowienia nie jest wymagana. 

1. Str. 49, Zadanie nr 1, załącznik 7.1, Poz. 3,pkt 8  
Czy Zamawiający dopuszcza pompę dedykowaną do współpracy z oferowanym 
generatorem? 
 

Zamawiający odpowiada:  Zamawiający dopuszcza 
 

2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę brzmienia tego ustępu na poniższą:  
„W wypadku nie wywiązywania się z obowiązku określonego w pkt.2 
Zamawiający ma prawo usunąć wady lub usterki korzystając z innego 
autoryzowanego przez producenta serwisu i obciążyć Wykonawcę kosztami 
ich usunięcia” ? 
Wykonawca nie może ponosić ryzyka związanego z konsekwencjami działań 
serwisowych podmiotów niezależnych od Wykonawcy i o nieznanych dla 
Wykonawcy kompetencjach i systemie zapewnienia jakości świadczonych usług. 
Wykonawca nie może być zmuszany do ponoszenia odpowiedzialności z tytułu 
rękojmi i/lub gwarancji dla aparatu, w którym mogły zostać dokonane naprawy lub 
modyfikacje niezgodne z zaleceniami producenta  
i stanowiące potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa obsługi i pacjentów 
badanych za pomocą aparatu. Chcemy również zauważyć, że zapis umowy może 
potencjalnie obciążać Wykonawcę odpowiedzialnością za szkodę wyrządzoną 
przez inny podmiot,  a więc jest niezgodny z art. 361 § 1 kc.  
 

 Zamawiający odpowiada:  Zamawiający wyraża zgodę 

   
 

Zgodnie z treścią rozdziału X pkt. 4 siwz Zamawiający dokonuje zmiany siwz w 
poniższym zakresie:   
1. Do Rozdziału II pkt 1 zostaje dodane:  

„Zadanie nr 15: negatoskop cyfrowy opisany szczegółowo w załączniku nr 7.15 ” 
2. Do Rozdziału II pkt 5 zostaje dodane:  

„33197000-7 medyczne urządzenia komputerowe ” 
3. Rozdział III pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
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„Ofertę stanowią  załączniki: nr 1, nr 2, nr 5, nr 6.1 – 6.15, nr 7.1 – 7.15 oraz inne 
wymagane SIWZ dokumenty i oświadczenia woli  podpisane przez Wykonawcę.” 

4. Rozdział V pkt 1.14) otrzymuje brzmienie: 
„dysponują doświadczeniem zawodowym rozumianym jako zrealizowanie w ciągu 3 
ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 2 dostaw wyposażenia 
meblowego i/lub mebli medycznych  o wartości minimum 12.500,- zł każda.” 

5. Do Rozdziału V pkt 1 zostaje dodany pkt 16): 
„dysponują doświadczeniem zawodowym rozumianym jako zrealizowanie w ciągu 3 
ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 2 dostaw komputerów  
medycznych  o wartości minimum 7.500,- zł każda.” 

6. Rozdział V pkt 1.15) otrzymuje brzmienie: 
„posiadają ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności na sumę gwarancyjną nie niższą niż: 
 (…)Zadanie nr 14: 12.500,00 zł 
Zadanie nr 15: 7.500,00 zł” 

7. Rozdział V pkt 3. otrzymuje brzmienie: 
 „W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólnie warunki określone w pkt. 1. 1)-
14), 16) Wykonawcy mogą spełnić wspólnie.” 

8. Rozdział VI pkt 1.6) otrzymuje brzmienie: 
„Wypełniony, podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy 
Formularz cenowy stanowiący odpowiednio Załącznik nr 6.1 – 6.15;” 

9. Rozdział V pkt 1.7) otrzymuje brzmienie: 
„Wypełniony, podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy 
Formularz Parametry techniczne stanowiący odpowiednio Załącznik nr 7.1 – 7.15.”  

10. Do Rozdziału VII zostaje dodany: 
„Zadanie nr 15: najniższa cena”. 

11. Do Rozdziału VI zostaje dodany pkt 6: 
„Oferta składana przez Wykonawcę musi być sporządzona w języku polskim. W 
przypadku dokumentów składanych w językach obcych musza one zostać złożone 
razem z tłumaczeniem na język polski.” 
 

 
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert.  
   

Nowy termin składania ofert: 
20.02.2015 r. godz. 10.00 

 
Nowy termin otwarcia ofert: 

20.02.2015 r. godz. 11.00 
       
 
 
            Z poważaniem 
 
            Adam Konka 
         Prezes Zarządu  

 
 
W załączeniu: 
Zmodyfikowany Załącznik nr 1 
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Zmodyfikowany Załącznik nr 6.14 
Nowoutworzony Załącznik nr 6.15 
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