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Wrocław, 04.04.2019 
Nr sprawy: USK/DZP/PN-71/2019 
 
 
 

Odpowiedzi na  zapytania Wykonawców (9) 
 

 
 
 
Uniwersytecki  Szpital  Kliniczny  im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, jako Zamawiający w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usługi 
przeglądu okresowego aparatury medycznej w pakietach od 1 do 190 w okresie 36 miesięcy – kolejne 
powtórzenie zgodnie z art. 38 ust 1, 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.jedn. 
Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) i pkt IX. Ppkt 1, 2 SIWZ informuje, że wpłynęły zapytania jednocześnie wyjaśniając, co 
następuje: 
  
Pytanie 1 dotyczy SIWZ, Pakiet 26 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie numerów seryjnych urządzeń. Jest to informacja niezbędna do 
identyfikacji urządzeń oraz do przygotowania prawidłowej wyceny oferty. 
Odpowiedź  
Zgodnie ze wzorem umowy 
 
Pytanie 2 dotyczy SIWZ, Pakiet 79 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie numerów seryjnych urządzeń. Jest to informacja niezbędna do 
identyfikacji urządzeń oraz do przygotowania prawidłowej wyceny oferty. 
Odpowiedź  
Zgodnie ze wzorem umowy 
 
Pytanie 3 dotyczy SIWZ, Pakiet 80 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie numerów seryjnych urządzeń. Jest to informacja niezbędna do 
identyfikacji urządzeń oraz do przygotowania prawidłowej wyceny oferty. 
Odpowiedź  
Zgodnie ze wzorem umowy 
 
Pytanie 4 dotyczy SIWZ, Pakiet 114 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie numerów seryjnych urządzeń. Jest to informacja niezbędna do 
identyfikacji urządzeń oraz do przygotowania prawidłowej wyceny oferty. 
Odpowiedź  
Zgodnie ze wzorem umowy 
 
Pytanie 5 dotyczy SIWZ, Pakiet 148, 149, 151 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie producenta, modelu i numerów seryjnych urządzeń. Jest to 
informacja niezbędna do identyfikacji urządzeń oraz do przygotowania prawidłowej wyceny oferty. 
Odpowiedź  
Zgodnie ze wzorem umowy 
 
Pytanie 6 dotyczy SIWZ, Pakiet 171 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie numerów seryjnych urządzeń. Jest to informacja niezbędna do 
identyfikacji urządzeń oraz do przygotowania prawidłowej wyceny oferty. 
Odpowiedź  
Zgodnie ze wzorem umowy  
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W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia odpo-
wiedzi w treści oferty. 
 
 
Pouczenie: 
Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) 

 
 
 
  

Z upoważnienia  Dyrektora 
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego 

im. Jana Mikulicza – Radeckiego 
we Wrocławiu 
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                                                                                                                          Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych 


