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Wszyscy zainteresowani  

postępowaniem 

 

PCZ/ZP/199/2022 

Dotyczy: „Dostawy sprzętu medycznego dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach”. 

PCZ/ZP/3331/4/2022 

 

Odpowiedzi na pytania oraz informacja o modyfikacji zapisów ogłoszenia i SWZ II 

 

 

Zgodnie z art. 135 ust. 1 oraz ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 

r., poz. 1129 z późn. zm.)  „Poddębickie Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. podaje odpowiedzi na pytania oraz informuje o 

modyfikacji zapisów dotyczących postanowień ogłoszenia o zamówieniu i Specyfikacji Warunków Zamówienia w 

postępowaniu pn. „Dostawa sprzętu medycznego dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach”:  

 

Pytanie 1. Dot. Pakietu 2 poz. 14: Czy Zamawiający dopuści do przetargu możliwość zaoferowania kątnicy szybkoobrotowej 13 

cm ze zintegrowanym silnikiem, próg maksymalnej prędkości obrotowej regulowany od 10 000 do 80 000 

obrotów/minutę ze skokiem do 5 000 obrotów/minutę, moc maksymalna 140W, masa 91g, maksymalny moment 

obrotowy 2,2 Ncm, wymiary 16x237mm – 2 szt.? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 

 

    Pytanie 2.        Dot. Pak.2 poz 15:Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kątnicy szybkoobrotowej 10 cm ze zintegrowanym 

silnikiem, próg maksymalnej prędkości obrotowej regulowany od 10 000 do 80 000 obrotów/ minutę ze skokiem co 

5 000 obrotów/minutę, moc maksymalna 140 W, masa 87 g, maksymalny moment obrotowy 2,2 Ncm, wymiary 

16x206mm – 1 szt.? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

 

Na podstawie art. 137 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający modyfikuje zapisy ogłoszenia o zamówieniu, 

Specyfikacji Warunków Zamówienia przedłużając termin: 

- składania ofert: 27.06.2022 r. godz. 10:00; 

- otwarcia ofert:  27.06.2022 r. godz. 10:30; 

- termin związania ofertą: 24.09.2022 r.  

 

Zamawiający zwraca się z prośbą aby w przypadku dopuszczenia parametrów/zapisów innych niż opisane 

w SWZ, Wykonawca zaznaczył, iż parametr/zapisy zostały dopuszczone w drodze udzielonych wyjaśnień 

treści SWZ z powołaniem się na datę oraz numer udzielonych odpowiedzi. 
 

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

              

            

 Zatwierdził 

 

                       Wiceprezes Zarządu  

                                         lek. med. Urszula Marjańska 

 

 


