
Samodzielny Publiczny                                                                                                  Międzyrzec Podlaski, 27-07-2020 r. 
Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Międzyrzecu Podlaskim 
ul. Warszawska 2-4                              
21-560 Międzyrzec Podlaski 

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego pn: Świadczenie usług w  
zakresie przeglądów technicznych, konserwacji  
i napraw sprzętu medycznego dla Samodzielnego  
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu 
Podlaskim” znak sprawy 16/2020/PN.                                                                                                                                                                              

 
ODPOWIEDZI  

NA ZADANE PYTANIA DO TREŚCI SIWZ    
 

W związku ze złożonymi pytaniami, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim, udziela poniższych wyjaśnień, które modyfikują treści ogłoszenia  
o zamówieniu.    
 

1. Dotyczy: Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta będzie 
oceniona jako najkorzystniejsza: pkt 4 wykaz osób:  
Czy Zamawiający dopuści certyfikat wydany przez producenta sprzętu  tego samego typu wydanych 
wcześniej niż 5 lat licząc od daty złożenia dokumentów na wezwanie Zamawiającego? Ponadto w 
przypadku wątpliwości czy Wykonawca może powołać się na referencje bądź raporty serwisowe 
mówiące o tym, iż Wykonawca wykonywał już usługi na aparaturze będącej przedmiotem zamówienia.  
Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ. 
 

2. Dotyczy zapisów SIWZ 
Prosimy o sprecyzowanie czy Wymagany maksymalny czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii 
(przyjazd serwisanta do Zamawiającego od momentu zgłoszenia telefonicznego) liczony jest w dni 
robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w przedziale godzin 
pracy 8-16?.  
Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ. Godziny urzędowania Zamawiającego 7:30-15:05. 
 

 
W związku z udzieleniem odpowiedzi na pytania, Zamawiający przedłużył termin składania ofert jak niżej: 

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 
11.1 Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w 

Międzyrzecu Podlaskim, 21-560 Międzyrzec Podlaski, ul. Warszawska 2-4, Sekretariat, w terminie do 
dnia: 31.07.2020 r. do godz. 10:00. 

11.2 Otwarcie ofert jest jawne. 
11.3 Oferty zostaną otwarte w dniu: 31.07.2020 r. o godz. 11:00, w siedzibie Zamawiającego: Samodzielny 

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim, 21-560 Międzyrzec Podlaski,  
ul. Warszawska 2-4, sala konferencyjna. 

 

 


