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Drezdenko, dnia 15.06.2022 roku 
  

Do Wykonawców,  

ubiegających się o zamówienie 

 
P2 
 
Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na dostawę odczynników do badań 
laboratoryjnych dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku, nr sprawy: PCZSzp/TP-
MN/8/2022, BZP nr 00202251/01 z dnia 09.06.2022 r. 
 

 
WYJAŚNIENIA  I ZMIANA TREŚCI SWZ 

 
 Zamawiający, w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, 

zwanej dalej Ustawą udziela następujących wyjaśnień treści SWZ i w trybie art. 286 ust. 1 Ustawy wprowadza zmiany 
SWZ, tj.: 
 
Pytanie 1 
dotyczy §2 ust. 1 Projektowanych postanowień umowy, dodatek nr 5 do SWZ, umowa najmu (załącznik 
nr 2 do umowy dostawy) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu poprzez zmianę określenia z: „od daty zawarcia umowy” na: 
„od daty podpisania umowy przez obie Strony”? 
Odpowiedź do pytania 1:  
Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany. 
 
Pytanie 2 
dotyczy §2 ust. 2 lit. c) Projektowanych postanowień umowy, dodatek nr 5 do SWZ, umowa najmu 
(załącznik nr 2 do umowy dostawy) 
Czy Zamawiający dopuści dosłanie wymaganych dokumentów razem z umową z biura Wykonawcy? 
Wykonawca motywuje swoją prośbę powodami technicznymi. 
Odpowiedź do pytania 2:  
Zamawiający wprowadza zmianę w §2 ust 2. Projektowanych postanowień umowy, dodatek nr 5 do SWZ, umowa 
najmu (załącznik nr 2 do umowy dostawy). Zapis otrzymuje brzmienie: 
 
„Do daty dostawy analizatora Wykonawca dostarczy: 

a)  instrukcje obsługi w języku polskim co najmniej w wersji pisemnej, 
b) dokument potwierdzający wykonanie bieżącego przeglądu technicznego dopuszczającego do użytkowania, 
c) dokumenty dopuszczające oferowane analizatory do obrotu i używania zgodnie z klasyfikacją 

 i obowiązującym stanem prawnym.” 
 
Pytanie 3 
dotyczy §2 ust. 5, 6 i 7 Projektowanych postanowień umowy, dodatek nr 5 do SWZ, umowa najmu 
(załącznik nr 2 do umowy dostawy) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie terminów dot. serwisu poprzez dodanie zapisu „w dni robocze”? 
Odp. do pytania 3:  
Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany. 
 

Z poważaniem 
          

                             Prezes Zarządu 

     Maciej Bak 

 

 
W trybie art. 284 ust. 6, art. 286 ust. 7 Ustawy wyjaśnienia zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania http://szpital-drezdenko.pl/2022/06/09/dostawa-odczynnikow-do-badan-laboratoryjnych-nr-
sprawy-pczszp-tp-mn-8-2022/  dnia 15.06.2022 r. 


