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Do oferentów 
 
Dotyczy: Postępowanie przetargowe nr M-2373-07/2021 na  Zakup i dostawa mammografu cyfrowego 
dla SP ZOZ MSWiA w Koszalinie w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej pn. „Zakup aparatury 
diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy na lata 2021-2022” 
 
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie informuje, że do postępowania nr M-2373-07/2021 wpłynęły poniższe 
zapytania: 
 
Pytanie nr 44 
Dotyczy rozdziału X ust. 4 SWZ – Podmiotowe środki dowodowe 
Czy Zamawiający, może potwierdzić, że „Materiały informacyjne (opis/katalogi/foldery) oferowanego 
przedmiotu zamówienia – w języku polskim lub przetłumaczone na język polski – potwierdzające 
spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego w Załączniku nr 2 do SWZ. Należy złożyć dla 
wszystkich produktów wskazanych w zał. nr 2 do SWZ w zakresie składanej oferty.”, są składanie na 
wezwanie i nie należy ich załączać do oferty? Czy Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty ww. 
materiałów w celu potwierdzenia spełniania parametrów punktowanych w kryteriach pozacenowych? 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.  
Zamawiający na podstawie oświadczenia Wykonawcy (podpisanego Opisu przedmiotu 
zamówienia) przeprowadzi wstępną ocenę ofert, na podstawie, której wyłoni najkorzystniejszą 
ofertę. Wykonawca najwyżej oceniony zostanie wezwany do uzupełnienia oferty w podmiotowe 
środki dowodowe, potwierdzające spełnianie wymagań Zamawiającego do których nalezą 
wskazane w rozdziale X ust. 4 SWZ materiały informacyjne. 
 
Pytanie nr 45 
Dotyczy rozdziału X ust. 4 SWZ – Podmiotowe środki dowodowe 
Czy Zamawiający dopuści złożenie oświadczenia producenta lub autoryzowanego przedstawiciela 
potwierdzającego spełnienie parametrów technicznych niewyszczególnionych w materiałach 
informacyjnych? 
Uzasadnienie: 
Z uwagi na wyjątkową mnogość parametrów, jakimi cechują się urządzenia będące przedmiotem 
zamówienia naturalnym jest, że nie wszystkie parametry wyspecyfikowane w wymaganiach 
Zamawiającego znajdują się w dokumentach wymienionych w tym punkcie SWZ. Tak sformułowane 
wymaganie może uniemożliwić złożenie oferty nie z powodu braku spełnienia wymagań technicznych, 
ale przez fakt braku wyszczególnienia parametrów technicznych w katalogach firmowych lub 
dokumentacji technicznej producenta itp. oferowanego sprzętu. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza oświadczenie producenta lub autoryzowanego 
przedstawiciela potwierdzające spełnianie parametrów technicznych niewyszczególnionych  
w materiałach informacyjnych. 
 
Pytanie nr 46 
Prosimy o informację w obecnej sytuacji epidemiologicznej Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy  
z Wykonawcą w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie  
z art. 78 Kodeksu Cywilnego ? Lub też złożenie podpisu chociaż przez jedną ze stron podpisem 
kwalifikowanym. Jeżeli Zamawiający nie zgadza się na takie rozwiązanie prosimy o wskazanie 
uzasadnionej potrzeby Zamawiającego. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy z Wykonawcą w formie elektronicznej 
podpisanej podpisem kwalifikowanym. 
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