
 
 

 
„Elektroniczna platforma usług medycznych Otwarty Otwock” 

 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku 

ul. Bolesława Prusa 1/3 
05-400 Otwock  

   1 
 

 

Otwock,  dnia 19.07.2019r.  

ZP 11 - 2019 

Wyjaśnienia treści SIWZ 

Informacja dla Wykonawców 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

„Dostawa komputerów stacjonarnych i przenośnych wraz z oprogramowaniem” 

 

Szanowni Państwo, 

 

Uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) dotyczące przedmiotowego postępowania. 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), (dalej ustawy Pzp) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań 

wraz z odpowiedziami.  

 

Pytanie 1. 

We wszystkich dokumentach przetargowych widnieje informacja tylko o dostawie komputerów 

stacjonarnych i przenośnych wraz z oprogramowaniem, natomiast w Załączniku nr 2 – Formularz 

ofertowy, pkt. 1 brzmi następująco: „Wynagrodzenie za dostawę, montaż i instalację komputerów 

stacjonarnych i laptopów wraz z oprogramowaniem za kwotę (…)”. 

Prosimy o informację czy przedmiot zamówienia obejmuje tylko dostawę komputerów stacjonarnych i 

przenośnych wraz z oprogramowaniem czy również ich instalację i montaż. Jeżeli przedmiot zamówienia 

obejmuje również instalację i montaż, uprzejmie proszę o wprowadzenie odpowiednich zmian w 

dokumentacji postępowania, w tym we wzorze umowy. 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia obejmuje tylko dostawę komputerów stacjonarnych 

i przenośnych wraz z oprogramowaniem bez montaż u instalacji. Zamawiający wymaga zainstalowanego 

systemu operacyjnego zgodnie z OPZ. Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznika nr 2 do SIWZ. 

 

Dodatkowo Zamawiający dokonał zmiany §6 ust. 3 IPU na „Po sprawdzeniu i uznaniu przez 

Zamawiającego przedmiotu Umowy za należycie wykonany, w terminie 1 dnia roboczego sporządzony 

zostanie protokół odbioru. W przypadku, gdy Zamawiający uzna Przedmiot Umowy za należycie 

wykonany, wówczas zostanie podpisany protokół odbioru końcowego bez uwag” oraz ust. 4 IPU na 

„okres trwania procedury odbiorowej po stronie Zamawiającego (do 7 dni roboczych) określony w ust. 

2 oraz okres podpisywania protokołu (1 dzień roboczy) określony w ust. 3 nie będzie wliczony do terminu 

realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 Umowy.” 
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Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 dokonuje zmiany treści SIWZ – zmiany 

zaznaczone na czerwono.  

Zamawiający informuje, że w związku z dokonanymi wyjaśnieniami treści SIWZ oraz zmianą 

treści SIWZ, termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie.  

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Prusa 1/3, 05-400 Otwock do dnia 23.07.2019 

r., do godziny 10:00 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w Rozdziale X ust. 11 SIWZ.  

2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – sala konferencyjna przy ul. Prusa 1/3, 05-400 

Otwock, o godzinie 10:30 dnia 23.07.2019 r. 

Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy Pzp, Zamawiający przekazuje wyjaśnienia treści SIWZ oraz 

zmodyfikowaną SIWZ na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ. 

 

Dyrektor 

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA 

w Otwocku 

/-/ Dariusz Kołodziejczyk 

 


