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                                Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 
                                    PUM w Szczecinie 

     Dział Zamówień Publicznych  
                                        Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin 

                                                    tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13    
 

Szczecin 27-04-2012r 
znak sprawy: ZP/220/14/12 
w sprawie: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę stałego 
nadzoru technicznego i utrzymywania w sprawności technicznej aparatury medycznej w okresie 
pogwarancyjnym 
 

Wyjaśnienia 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: 
 
 
 W związku z  ogłoszonym przetargiem nieograniczonym  na realizację zadania jw., na 
podstawie art. 38 ustawy prawo zamówień publicznych zwracamy się o udzielenie wyjaśnień w 
następujących sprawach.  
 
Pytanie 1 
Czy Zamawiający zapewni Wykonawcy na zasadach odpłatności pomieszczenia na cele warsztatowe, 
aby umożliwi ć wykonywanie usługi na terenie Wykonawcy? 
Jedynie takie rozwiązanie organizacyjne umożliwi wywi ązanie się przez Wykonawcę z terminów, 
określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w rozdziale 3 -Wzór umowy- §4.  
Jeżeli nie, to czy jest możliwa zmiana postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz 
umowy, w przedmiocie czasu reakcji Wykonawcy po zgłoszeniu awarii?  
W wyniku szczegółowej analizy, uważamy, że w przypadku braku na terenie obiektów 
Zamawiającego punktu serwisowego Wykonawcy, minimalny, możliwy do przyjęcia czas reakcji na 
zgłoszenie, powinien być określony następująco: 
-Wykonawca zobowiązany jest na stawienie się w siedzibie Zamawiającego na wezwanie do awarii 
niezwłocznie, jednak nie później niż do końca następnego dnia roboczego, niezależnie od rodzaju 
zgłaszanej do naprawy aparatury.  
Odpowiedź 
Zamawiający informuje ze nie dysponuje pomieszczeniami na cele warsztatowe. Jednocześnie 
Zamawiający dokonuje następującej modyfikacji siwz: 
I.  Wykreśla się w całości pkt 5 lit a)  w opisie przedmiotu zamówienia i w to miejsce w to miejsce 
wprowadza się pkt 5 lit a)  w opisie przedmiotu zamówienia w następującym brzmieniu: 
a) niezwłocznie, z tym , że nie później niż w ciągu 2 godzin od otrzymania zgłoszenia w przypadku 
konieczności dokonania naprawy aparatury medycznej, która w załączniku nr 1 w rubryce „Pilne” 
oznaczona jest literą „P” 
II. wykreśla się w  całości §4 pkt 1 lit a) wzoru umowy i w to miejsce wprowadza się §4 pkt 1 lit. a) 
w następującym brzmieniu: 
a) niezwłocznie, z tym, że nie później niż w ciągu 2 godziny od otrzymania zgłoszenia w przypadku 
konieczności dokonania naprawy aparatury medycznej, która w załączniku nr 5 do Formularza oferty  
w rubryce „Pilne” oznaczona jest literą „P”  
 
Pytanie 2 
Czy Zamawiający dopuści zmianę w projekcie umowy, poprzez zastąpienie § 12, nową, następującą 
treścią: 

„1.Strony dopuszczają możliwość waloryzacji miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego, 
z tym, że pierwsza waloryzacja nastąpi nie wcześniej niż od 01.04.2013 roku, a następne 
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waloryzacje będą dokonywane odpowiednio od 01 kwietnia, każdego następnego roku. 
Wynagrodzenie za lata 2012 i 2016 nie podlega waloryzacji.  
2.Podstawę waloryzacji cen stanowić będzie średnioroczny wskaźnik wzrostu cen na 
towary i usługi konsumpcyjne za rok ubiegły, ogłaszany przez Prezesa GUS. 
3.Waloryzacja następuje w drodze aneksu do umowy na pisemny wniosek Wykonawcy.” 
 

Sądzimy, iż proponowany przez nas zapis jest zgodny z intencją Zamawiającego, a 
jego konstrukcja jest prostsza i czytelniejsza.  

Z proponowanego przez nas zapisu wynika wprost, iż możliwe będą waloryzacje 
wynagrodzenia w latach 2013, 2014 i 2015. 

Zapis zaproponowany w projekcie umowy może natomiast w przyszłości powodować 
wątpliwości interpretacyjne. Liczymy, że tak  Zamawiającemu jak Wykonawcy zależy na 
tym, aby taka sytuacja w przyszłości nie zaistniała.  

Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę na proponowana zmianę §12. Treść §12 otrzymuje brzmienie 
zaproponowane w pytaniu nr 2. 
 
Pytanie 3 

Czy Zamawiający zgodzi się o odstąpienie od zapisu w ust 1 §14 projektu umowy i zastąpienie go 
zdaniem: „Koszty części zamiennych będą każdorazowo przekazywane do akceptacji 
Zamawiającego”? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowana zmianę. 
 
Pytanie 4 
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z całości pozycji nr 37-41 i stworzenie pakietu składającego się 
z tych pozycji.  
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 
 
 
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania i składania 
ofert. 

                 
 

                  Z poważaniem  
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DYREKTOR SPSK-2 W SZCZECINIE 

 


