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NIP 525-000-80-57; Regon  000-288-336 
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 

Sekcja Zamówień Publicznych 
Tel./ fax. 22/57-09-462; 22/57-09-474 

________________________________________________________________ 
 

Wyjaśnienie nr 1  specyfikacji istotnych warunków zamówienia  
 

 
Warszawa  dn. 01.06.2015 r.  
 

 
Do: Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego-wg rozdzielnika 
 
         ……………………………….. 
         
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w  trybie przetargu   
nieograniczonego  na   przeglądy  techniczne i konserwację sprzętu 
laboratoryjnego w Klinikach i Zakładach COI przez okres 36 miesięcy 
nr sprawy Pn-79/15/AR 
 
 W związku z prośbami  o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013 r. poz.907 z  późn. zm.),  wyjaśniam co 

następuje: 

 

 

Pytanie 1  

Pytanie nr 1, dot. zapisu SIWZ. 

Prosimy o zmianę zapisu rozdz. IX. 1. a): 

„(…)Zamawiający wymaga wykazania wykonania lub wykonywania co najmniej 1 usługi 

odpowiadającej swoim rodzajem i wartością (umowy) o wartości brutto nie mniejszej 

niż: 50 000,00 PLN (…)” 

na: 

„ (…) Zamawiający wymaga wykazania wykonania lub wykonywania usług 

odpowiadającej swoim rodzajem i wartością (umowy) o wartości brutto nie mniejszej 

niż: wartość oferty (…)”. 
 

Odpowiedź:  

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu rozdz. IX. 1. a) na: 

„ (…) Zamawiający wymaga wykazania wykonania lub wykonywania co najmniej 2 

( dwóch) usług odpowiadających swoim rodzajem i wartością (umowy) o wartości 

łącznej brutto nie mniejszej niż:  30 000,00 PLN (…)”. 
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Pytanie 2 

Pytanie nr 2, dot. zapisu SIWZ. 

Prosimy o zmianę zapisu rozdz. IV: 

Prosimy o wyrażenie zgody na umożliwienie złożenia oferty na poszczególne pozycje. 

Wykonanie usługi serwisowej na asortyment pochodzący od różnych producentów przez 

jedną firmę z zachowaniem odpowiednich procedur serwisowych zalecanych przez 

producentów urządzeń jest trudne do wykonania, z uwagi m.in. na dostępność części 

zamiennych u autoryzowanych przedstawicieli/dystrybutorów. 

 
Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
 
 
Zamawiający jednocześnie  informuje iż przesuwa termin składania ofert,  z dnia  

03.06.2015 r. godz. 9:00   na dzień  09.06.2015 r. godz. 9:00 

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu  09.06.2015  r. o godz. 

10:00 w siedzibie Zamawiającego : 02-034 Warszawa ul. Wawelska 15 B, 

sala 008 

 
 
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.   
 
 
 
                                                   p.o. Kierownika Działu 

Zamówień Publicznych  i Zaopatrzenia 

Mariola Balikowska 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zgodnie z art.27 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający żąda niezwłocznego potwierdzenia 
otrzymania niniejszego pisma faxem na nr 22 57-09-462, 22/57-09-474 lub pocztą elektroniczną: 
arutkowska@coi.waw.pl  Potwierdzam otrzymanie ….. czytelnych stron (Pn-79/15/AR ) 
 
 
...................................dnia......................godz..................                        .................................. 
Miejscowość                                                                                                                    podpis i pieczęć 
Wykonawcy 


