
 

Wrocław,  03.11.2020 r. 
Nr sprawy: DZP.242.328.2020 
 
 

Odpowiedzi na  zapytania Wykonawców (5) 
 
 

Uniwersytecki  Szpital  Kliniczny  im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, jako Zamawiający w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na doposażenie 
Bloku Operacyjnego Kliniki Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki zgodnie z art. 38 ust 1, 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) i pkt VII ppkt. 6,7 SIWZ 
informuje, że wpłynęły zapytania jednocześnie wyjaśniając, co następuje: 
 

 Pytanie nr 1  
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie czy należy wycenić:  
- lampę sufitową na co wskazuje punkt 1 i 2 specyfikacji Zawieszenie sufitowe czaszy składające się z 2 ramion – 
horyzontalnego oraz sprężystego. Obrót ramion o 360 stopni. Łączny zasięg ramion min. 175 cm  
czy  
- lampę na statywie jezdnym wg punktu nr 29 ? 
Odpowiedź: 
Zgodnie ze zmianą treści SIWZ 
 
Pytanie nr 2 
Czy w przypadku lampy na statywie Zamawiający będzie wymagał Lampy na statywie z podstawą jezdną na 4 
kółkach, w tym dwa kółka z blokadą, Obrót czaszy na przegubie ramienia sprężystego o 360 stopni, zasięg ra-
mienia min.970 mm ? 
Odpowiedź: 
Zgodnie ze zmianą treści SIWZ  

 
 

Zmiana treści SIWZ 
 Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004  r.  Prawo zamówień  publicznych 
(t.jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
 
I. Zamawiający odstępuje od dostawy asortymentu zawartego w pakiecie nr 2  – Lampa operacyjna, tym 
samym wszystkie zapisy dotyczące opisu, wykazu parametrów, formularza cenowego itp. tracą swoją ważność 
 
II . Pkt VIII.  Wymagania dotyczące wadium. 
Jest: 

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 9 182,00   PLN (słownie: dziewięć tysięcy 
czterysta osiemdziesiąt cztery 00/100) przed upływem terminu składania ofert. 

Dla poszczególnych zadań: 

Nr pakietu Wysokość wadium w PLN 
1 9 182,00    
2 302,00    

 
2. Wadium może być wniesione w: 

1) pieniądzu; 



 

2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, 
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 
359). 

3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Bank Gospodarstwa Krajowego nr ra-
chunku 26 1130 1033 0018 8007 3520 0010, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu 
DZP.242.328.2020  na doposażenie Bloku Operacyjnego Kliniki Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki”. 

4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku 
bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. VIII. 3 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu skła-
dania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 

5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej – dokument potwierdzający 
dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 

6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż w pieniądzu – dokumenty potwierdzające wniesienie 
wadium powinny zostać załączone do oferty w  formie oryginału dokumentu wadialnego tj. opatrzonego  
podpisem  osób upoważnionych do jego wystawienia (wystawców dokumentu). 

7. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez 
Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej 
kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 

8. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 

9. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy określa ustawa PZP. 

 
Otrzymuje brzmienie: 
Zamawiający odstępuje od wymogu wniesienia wadium 
 
    
W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia odpowiedzi 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 2019 r. poz. 1843 ze zm.)       

 
 
 

Z upoważnienia  Dyrektora 
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego 

im. Jana Mikulicza – Radeckiego 
we Wrocławiu 

 
Magda Jellin 

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych 


