Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2
PUM w Szczecinie
Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin
Tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13
Szczecin, dn. 18.02.2016 r.
Znak sprawy: ZP/220/05/16
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dzierżawę systemu
elektroanatomicznego 3D do ablacji zaburzeń rytmu serca wraz z dostawą elektrod oraz dostawa
kardiowerterów – defibrylatorów serca.

WYJAŚNIENIE NR 1 ORAZ MODYFIKACJA SIWZ NR 1
W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:
Pytanie nr 1:
Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę § 9 ust. 6 wzoru umowy na następujące:
„Sprzedawca zobowiązany jest przystąpić do naprawy aparatu nie później niż w ciągu siedmiu dni
roboczych od chwili przyjęcia zgłoszenia faxem lub drogą elektroniczną”.
Odpowiedz:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę i dokona stosownej modyfikacji.
Pytanie nr 2:
Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę § 9 ust. 4 wzoru umowy na następujące:
„W razie awarii aparatu której czas naprawy będzie trwał dłużej niż 14 dni roboczych lub w przypadku
konieczności wykonania naprawy w warsztacie serwisowym Sprzedawca zobowiązany jest do przekazania
Kupującemu na czas naprawy zastępczy aparat.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę i dokona stosownej modyfikacji.
Pytanie nr 3:
Czy Zamawiający w ramach Zadania nr 1 pkt. 1.1 i 1.2 dopuści elektrodę ablacyjną RF do systemu
elektroanatomicznego 3D z chłodzeniem cieczą o średnicy 8F spełniającą pozostałe wymogi SIWZ?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych niniejszym Zamawiający
informuje o dokonaniu modyfikacji SIWZ.
1) rozdział III, § 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. W razie awarii aparatu której czas naprawy będzie trwał dłużej niż 14 dni roboczych lub w przypadku
konieczności wykonania naprawy w warsztacie serwisowym Sprzedawca zobowiązany jest do
przekazania Kupującemu na czas naprawy zastępczy aparat.”
2) rozdział III, § 9 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Sprzedawca zobowiązany jest przystąpić do naprawy aparatu nie później niż w ciągu siedmiu dni
roboczych od chwili przyjęcia zgłoszenia faxem lub drogą elektroniczną.”
Zamawiający niniejszym pismem nie wprowadził zmian do SIWZ, które wymagają dodatkowego czasu na
dokonanie zmian w przygotowywanych ofertach. Zamawiający nie przedłuża termin składania i otwarcia
ofert.
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert.
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