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Parczew, 03.04.2017 r. 

  
Dział Zamówień Publicznych 
 fax (83) 355 21 13 
 zamowienia@spzozparczew.pl 

 
Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/3/2017 (3) 

     Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Zakup wyposażenia na potrzeby Szpitalnego 
Oddziału Ratunkowego” 

 
 

Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
  

  W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 1 - 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015r.  poz. 2164), 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie udziela odpowiedzi na 

poniższe pytania zadane przez Wykonawcę. 
Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się 

wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków 
zamówienia oraz zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego. 
 
Pytanie : 

     Dotyczy Warunków Udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków.   

  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę oceny zdolności technicznej i zawodowej 
poprzez zmianę zapisu w tabeli dotyczącej „Przedmiotu dostaw obejmującego co 
najmniej” na zapis "Wykaz dostaw sprzętu medycznego i innego " , który w swojej ocenie 
zawierałby wyszczególnienie zrealizowanych asortymentowo dostaw  przez Wykonawcę 
w zakresie sprzętu medycznego i innego  Np:      

  

Nr Pakietu Wykaz dostaw sprzętu 
medycznego i innego 

Kwota 

Pakiet  ….  Wypełniony przez 
Wykonawcę zgodnie ze 

zrealizowanymi  dostawami, 
potwierdzonymi referencjami 

przez podmiot na rzecz 
którego  dostawy te były 

wykonane. 

  

 
Pytanie : 

    Dotyczy Warunków Udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków.   

    Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację warunku określonego Rozdziału V ust. 1 
lit. B) 3) SIWZ w zakresie Pakietu nr 5, poprzez nadanie mu następującej treści: 

     „Czy zamawiający na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu w 
zakresie zdolności technicznej lub zawodowej uzna za wystarczające wykazanie, że w 
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał dwie dostawy 
wyposażenia medycznego na kwoty co najmniej  1 400 000,00 brutto każda , przy czym 
przedmiot zamówienia obejmuje np. Aparaty do znieczulania, monitory funkcji życiowych, 
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respiratory stacjonarne, stoły zabiegowe lub/i Aparaty RTG, Aparatu USG lub sprzęt 
medyczny stanowiący przedmiot zamówienia w ramach Pakietu nr 5? ”    

Pytanie : 

     Dotyczy Warunków Udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków.   

    Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę oceny zdolności technicznej i zawodowej 
poprzez zmiany zapisów w tabeli dotyczącej Przedmiotu dostawy na np. 

    W pakiecie Nr 2 – łóżka pacjenta, wózki do transportu pacjenta i/lub szafy lekarskie, 
biurka lekarskie, szafki przyłóżkowe lub ogólnie meble i/lub sprzęt medyczny 

    W pakiecie Nr 3 - sprzęt medyczny 

    W pakiecie Nr 4 - sprzęt komputerowy 

    W pakiecie Nr 5 – Aparaty do znieczulenia, monitory funkcji życiowych, respiratory 
stacjonarne, stoły zabiegowe 

Odpowiedź:  

     Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ Rozdział V. WARUNKI UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH 
WARUNKÓW. Ocena zdolności technicznej i zawodowej 
Pismo Nr SPZOZ.V.ZP-3520/3/2017(2) z dnia 03.04.2017 r. 
 
 
 
 
 
 
     Podpisał: 
 

          DYREKTOR 
Samodzielnego Publicznego 
 Zakładu Opieki Zdrowotnej  
          w Parczewie    

    mgr Janusz Hordejuk 
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