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                Zabrze, dnia 21.05.2015 r. 

       603 /MP/15 
 
 

 
Uczestnicy postępowania 

 
 
 

Dot.: "Dostawę wyposażenia Laboratorium medycyny regeneracyjnej i izolowanych 
tkanek i narządów wraz z montażem oraz przeszkoleniem personelu” w ramach 
projektu „Utworzenie Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia w 
Zabrzu” w ramach projektu „Utworzenie Śląskiego Parku Technologii Medycznych 
Kardio-Med Silesia w Zabrzu” (11/Z/2015) 

 
  

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

Dotyczy zadania nr 2: 

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 56 dni? 

 

Zamawiający odpowiada: Zamawiający wyraża zgodę. Termin realizacji zamówienia 
wynosi 56 dni.  
§ 5 Istotnych postanowień umowy otrzymuje brzmienie: „Wykonanie przedmiotu umowy 
(dostawa, montaż, instalacja oraz uruchomienie, szkolenie) nastąpi w terminie: 56 dni od 
daty zawarcia umowy.”. 
 

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 12-miesięczny okres gwarancji w miejsce 24-

miesięcznego? 

 

Zamawiający odpowiada: Zamawiający wyraża zgodę na 12-miesięczny okres 

gwarancji. 

 

Pytania do Pakietu nr 1 
3. Czy Zamawiający dopuszcza termin realizacji zamówienia do 65 dni od daty podpisania 

stosownej umowy, z uwagi na fakt, iż niektóre urządzenia oferowane przez nas w tym 
pakiecie są produkowane na zamówienie przez producenta, z terminami realizacji 
zamówienia do 8 tygodni? 
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Zamawiający odpowiada: odpowiedź jak do pytania nr 1. 

4. Zwracamy się dodatkowo z prośbą do Zamawiającego o udostępnienie SIWZ w wersji 
edytowalnej. 
 

Zamawiający odpowiada: Załączniki do siwz w wersji edytowalnej została zamieszczone 

na stronie internetowej Zamawiającego. 

 

5. Z uwagi na powyższe pytania do SIWZ, zwracam się do Państwa z prośbą przesunięcia 
terminu składania ofert na 27.05.2015 r. 
 

Zamawiający odpowiada: Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 26.05.2015r.  

 

 

 

 

 

   
Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert.  
 
 
   

Nowy termin składania ofert: 
26.05.2015 r. godz. 10.00 

 
Nowy termin otwarcia ofert: 

26.05.2015 r. godz. 11.00 
 
 
 
 
Z poważaniem 

 
            Adam Konka 
         Prezes Zarządu  

 
 
 
 
 
 
 
 


