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Wykonawcy ubiegający się 
o udzielenie zamówienia 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 1 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na system zarządzania biobankiem 
 

Zamawiający, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), informuję, że w związku z prowadzonym postępowaniem, do Zamawiającego 
wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ): 

Pytania do SWZ: 
 

1. Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie niezgodności pomiędzy rozdziałem I i II SWZ: 
W rozdziale I, p. 8, pp. 8.1.4. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do dołączenia do oferty „dokumentów 
potwierdzających, że Wykonawca jest autoryzowanym serwisem producenta oraz, że autoryzacja dotyczy 
oferowanego urządzenia”. 
W rozdziale II, p. 3, pp. 12 (wymagania dot. czytnika kodów) widnieje zapis, że wraz z dostawą urządzenia należy 
dostarczyć upoważnienie producenta dla Wykonawcy do dystrybucji oferowanego sprzętu na terenie Polski. 
Odpowiedź 1: Zamawiający wraz z dostawą urządzenia wymaga dostarczenia upoważnienia producenta  
dla Wykonawcy do dystrybucji oferowanego sprzętu na terenie Polski 

 

MODYFIKACJA SWZ NR 1 

1. W związku z wyjaśnieniami zawartymi powyżej Zamawiający usuwa z SWZ pkt 8.1.4.  
2. Zamawiający zmienia terminy składania i otwarcia ofert: 

Termin składania ofert –  było:  28.10.2022 r. godz. 11:00,  jest: 04.11.2022 r. godz. 11:00 

Termin otwarcia ofert –  było:  28.10.2022 r. godz. 11:30,  jest: 04.11.2022 r. godz. 11:30 

Termin związania ofertą – było  26.11.2022 r.   jest: 03.12.2022 r.  

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.          
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