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       WYKONAWCY 
 
Dotyczy: Postępowanie nr DZPUCK.262.107.2020 – Dzierżawa szaf do odzieży operacyjnej dla zakładów 
leczniczych UCK WUM. 
 
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieo publicznych (t.j. Dz. U. z 
2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ,,ustawą”, w związku z wpłynięciem zapytao do SIWZ dotyczących 
ww. postępowania Zamawiający udziela następujących wyjaśnieo: 
 
Pytanie 1: 
Pytanie do wzoru umowy: dot. § 2 pkt. 3: Prosimy o doprecyzowanie czy wynagrodzenie obejmuje również 
montaż i uruchomienie? 
 

Odpowiedź: 
Tak, wynagrodzenie obejmuje również montaż i uruchomienie. 
 
 
Pytanie 2: 
Pytanie do wzoru umowy: Dot. § 3 pkt. 6: Czy Zamawiający potwierdza, że dzieo instalacji ma byd 
równoznaczny z możliwością załadunku szaf i rozpoczęciem pracy z asortymentem? 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie potwierdza powyższego.  
 
 
Pytanie 3: 
Pytanie do opisu przedmiotu zamówienia: dot. pkt. 2.1) ppkt. f) oraz pkt. 2.2) ppkt. d): Prosimy o 
doprecyzowanie wymogu, aby urządzenie obsługiwało asortyment ochipowany w systemie RFID UHF. 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający doprecyzowuje wymóg, dzierżawiona bielizna szpitalna ochipowana jest w systemie  RFID 
UHF. 
 
 
Pytanie 4: 
W związku z maksymalnym terminem dostawy i uruchomienia maszyn wynoszącym 5 dni, czy Zamawiający 
potwierdza, że w miejscu docelowej instalacji maszyn będących przedmiotem ww. postępowania, są 
przygotowane niezbędne do prawidłowego działania maszyn, instalacje: elektryczna oraz sieci Ethernet? 
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Odpowiedź: 
Instalacje, tj. energia elektryczna i internet, niezbędne do prawidłowego działania maszyn są w trakcie 
realizacji. W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta a instalacje, tj. energia elektryczna i internet nie 
zostaną jeszcze doprowadzone, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o terminie montażu maszyn. 
 
 
Pytanie 5: 
Do jakiego dokładnie systemu tag’ów RFID, wykonawca jest zobowiązany dostosowad maszyny wydające i 
odbierające odzież operacyjną? 
 
Odpowiedź: 
Dzierżawiona bielizna szpitalna, w tym operacyjna, ochipowana jest w systemie RFID UHF. 
 
 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieo publicznych (Dz. U. z 2019 
r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ,,ustawą”, Zamawiający zmienia treśd SIWZ w zakresie: 

Rozdz. XV ust. 17, nadając mu brzmienie: 
Kopertę należy oznaczyd następująco:  
Oferta w postępowaniu pn.  
„Dzierżawa szaf do odzieży operacyjnej dla zakładów leczniczych UCK WUM”  
znak sprawy DZPUCK.262.107.2020  
Nie otwierad przed dniem 06.11.2020 r. godz. 11:30 
 
Rozdz. XVI ust. 1, nadając mu brzmienie: 
Oferta winna byd złożona nie później niż do dnia 06.11.2020 r. do godz. 11:00. Oferty, które zostały 
nadesłane/dostarczone w terminie późniejszym zostaną uznane za nadesłane po terminie i nie będą 
zakwalifikowane do postępowania przetargowego.  
 
Rozdz. XVI ust. 4, nadając mu brzmienie: 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.11.2020 r., o godzinie 11:30.  
 


