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Dotyczy: odpowiedzi na pytania 

  

 

 

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  

ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że do postępowania na zakup i wymianę cewki Sense XL 

TORSO COIL 1,5T Mk2 wraz z pasami mocującymi w rezonansie magnetycznym Achieva Nova 

Dual 1,5T prod. Philips wpłynęły następujące pytania: 

 

 

Poniżej treść pytań i odpowiedzi 

 

Pytanie nr 1 

Zwracamy się z prośbą o informację czy Wykonawca dokonujący dostawy i wymiany cewki, 
będzie zobowiązany do zabrania zużytej i uszkodzonej cewki, czy też Zamawiający nie posiada 
takiej. Wskazujemy, iż wariant w którym części wymienione zużyte  
lub uszkodzone  przechodzą na własność Wykonawcy prowadzi do znacznego obniżenia 
kosztów zakupu części dla Zamawiającego. Jednocześnie zwracamy się z uprzejmą prośbą  
o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 30.09.  
 
Odpowiedź:  
Zamawiający przekaże zużytą i uszkodzoną cewkę Wykonawcy dokonującemu dostawy  
i wymiany cewki. Zamawiający przedłuża termin składania ofert. 
Nowy termin składania ofert wyznacza się na dzień 30.09.2021 r. godzina 11.00 
 

Pytanie nr 2 

W nawiązaniu do poprzedniego zapytania, w przypadku braku możliwości zmiany terminu 
składania ofert na 30.09 br. oraz  w związku z brakiem możliwości złożenia oferty w formie 
elektronicznej, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie godziny składania ofert z 11.00 
na 13.00. Firma kurierska gwarantuje czas dostawy do godziny 12.00. 
 
 



Odpowiedź:  
Nowy termin składania ofert wyznacza się na dzień 30.09.2021 r. godzina 11.00. 
 
 
Pytanie nr 3 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie złożenia oferty w formie elektronicznej, podpisanej 

kwalifikowanym podpisem elektroniczny poprzez wysłanie jej na adres mailowy wskazany 

przez Zamawiającego. Pozytywna odpowiedź korzystnie wpłynie na wzrost konkurencyjności 

postępowania. 

 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody  
 

 

Pytanie nr 4 

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w chwili wymiany na nową, dotychczas używana 

cewka zostanie oddana serwisantowi. 

 
Odpowiedź:  
Zamawiający przekaże zużytą i uszkodzoną cewkę Wykonawcy dokonującemu dostawy  

i wymiany cewki. 
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