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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, instalację i uruchomienie zestawu 
elektrochirurgicznego, pompy urologicznej z zestawami do miniPCNL oraz toru wizyjnego do zabiegów endoskopowych. 
 
 

WYJAŚNIENIE NR 2 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 1 - Dot. zadania nr 3, opis przedmiotu zamówienia pkt. 9 
Z uwagi na wysoko zaawansowaną technologię w przypadku oferowanego sprzętu zaprogramowanie go po 
naprawach głównych może odbywać się wyłącznie w punktach serwisowych posiadających personel przeszkolony 
przez Producenta oraz wymagane przez niego wyposażenie. Spowodowane jest to odpowiedzialnością 
producenta za prawidłową i bezpieczną pracę urządzenia, przed użytkownikiem jak i pacjentem. Na skutek 
nieprawidłowego działania mogą oni odnieść uszczerbek na zdrowiu a Użytkownik naszego sprzętu być narażony 
na roszczenia finansowe ze strony Pacjenta lub Personelu. Wobec powyższego czy Zamawiający podda się, na 
własny koszt procesowi autoryzacji serwisowej (uzyskania statusu podmiotu upoważnionego przez wytwórcę) 
zgodnie z art 90 pkt 4 i 5 ustawy o wyrobach medycznych i wymaganiami producenta, a jeśli nie to czy 
Zamawiający zrezygnuje z wymagania udostępnienia kodów serwisowych, które są dostępne wyłącznie dla 
autoryzowanych serwisów sprzętu lub zmieni zapis na:  
"Przedstawiciel producenta zapewni dostęp do takiej instrukcji użytkownika, która umożliwi co najmniej kontrolę 
sprawności urządzenia i konserwację, opisane w rozdziałach: "Kontrola" oraz "Konserwacja…" oraz przeprowadzi 
na ich podstawie szkolenie Użytkownika."? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu. Dokona stosownej modyfikacji załącznika nr 2 do formularza oferty.  
 
Pytanie 2 - Dot. projekt umowy par. 5 ust. 1 a) 
Prosimy o doprecyzowanie zapisu: 
„(…) najpóźniej po trzeciej naprawie gwarancyjnej tego samego elementu (…)” 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 3 - Dot. projekt umowy par. 5 ust. 1 e) i g) 
Prosimy o zmianę dni kalendarzowych na dni robocze. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę. Dokona stosownej modyfikacji.   
 
Pytanie 4 - Dot. projekt umowy par. 5 ust. 1 e) i g) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostawa sprzętu zastępczego następowała dla napraw trwających dłużej niż 3 
dni robocze i Zamawiający będzie mógł korzystać najpóźniej w czwartym dniu roboczym od zgłoszenia awarii? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę. Dokona stosownej modyfikacji. 
 
Pytanie 5 - Dot. projekt umowy par. 9 ust. 1 a) b) d) 
Prosimy o zmniejszenie kary do 0,5% wartości brutto zadania lub o naliczanie kar od wartości brutto sprzętu 
dostarczonego z opóźnieniem/wadliwego/podlegającego naprawie. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
Pytanie 6 - Dot. projekt umowy par. 9 ust. 1 a) b) d) 
Prosimy o dodanie „ (…) ale nie więcej niż 10% wartości brutto zadania.” 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 



Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM 
  w Szczecinie 

 

                                        
 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie 
al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin 

Numery telefonów: centrala tel. 91 466 10 00, 
Sekretariat Dyrektora oraz 

Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa tel. 91 466 10 10, fax 91 466 10 15 
KRS: 0000018427, NIP: 955-19-08-958, REGON: 000288900 

Strona internetowa: www.spsk2-szczecin.pl   adres e-mail: spsk2@spsk2-szczecin.pl 

Pytanie 7 - Dot. projekt umowy par. 9 ust. 1 c) 
Prosimy o zmniejszenie kary do 1% wartości brutto zadania lub o naliczanie kar od wartości brutto sprzętu, którego 
przegląd dotyczy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
Pytanie 8 - Dot. zadania nr 3, opis przedmiotu zamówienia pkt. 13 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 
zaoferowanie sprzętu fabrycznie nowego ale wyprodukowanego w 2016 r.? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 9 - dot. zadania nr 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 14 dni kalendarzowych? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
 
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych niniejszym Zamawiający informuje o 
dokonaniu modyfikacji SIWZ: 
 
1. Zamawiający z SIWZ z Rozdziału II wykreśla w całości § 5 ust. 1 lit. e) i w to miejsce wprowadza 
zmodyfikowany § 5 ust. 1 lit. e) w następującym brzmieniu: 
„§ 5 ust. 1 e) w przypadku awarii sprzętu i naprawy trwającej dłużej niż trzy dni robocze Wykonawca 
zobowiązany jest w okresie gwarancji nieodpłatnie dostarczyć Zamawiającemu na czas naprawy sprzęt zastępczy 
ewentualnie element zestawu, który spowoduje sprawne działanie sprzętu; dostawę i późniejszy odbiór sprzętu 
zastępczego ewentualnie elementu zestawu, jego montaż i uruchomienie oraz późniejszy demontaż Wykonawca jest 
zobowiązany przeprowadzić na własny koszt;”  
 
2. Zamawiający z SIWZ z Rozdziału II wykreśla w całości § 5 ust. 1 lit. g) i w to miejsce wprowadza 
zmodyfikowany § 5 ust. 1 lit. g) w następującym brzmieniu: 
„§ 5 ust. 1 g) dostawa sprzętu zastępczego ewentualnie elementu zestawu oraz wszelkie czynności prowadzące do 
jego uruchomienia Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić w taki sposób, by Zamawiający mógł korzystać 
ze sprzętu zastępczego najpóźniej w czwartym dniu roboczym od zgłoszenia awarii;” 
 
3. Zamawiający załącza Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do formularza oferty. 
 
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert. 
 

Z poważaniem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła: Eliza Koladyńska - Nowacka 
Tel. 91 466 10 86 


