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                                      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. 30.05.2016 r. 

Znak sprawy: ZP/220/45/16 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę serwisowania angiografu 
Artis Zee Celling wraz z systemem Syngo X-WP. 
 

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 rozdział I,  XV, pkt . 2. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 
Uprzejmie prosimy o wydłużenie terminu składania ofert o 4 dni robocze z uwagi na skrócie czasu pracy w 
tym tygodniu, poprzez wystąpienie dodatkowego dnia ustawowo wolnego od pracy, co znacznie wydłuża 
czas na pozyskanie  dokumentów tj. gwarancji wadialnej.  
Odpowiedz: 
Zamawiający dnia 27.05.2016 r. przedłużył termin składania i otwarcia ofert. 
 
Pytanie nr 2 rozdział I, XIX, pkt . 1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 
Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający w terminie minimum 5 dni roboczych przed datą 
podpisania umowy, dostarczy Wykonawcy dokumenty wymagane przez bank Zamawiającego niezbędne 
do wygenerowania dokumentu jakim jest zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Dokumenty o 
które wnioskuje Wykonawca to: ogłoszenie o wyborze oferty, wzór umowy uzupełniony o datę podpisania 
umowy, kwotę umowy oraz osoby upoważnione do podpisania umowy. 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie nr 3 rozdział II, IV  Gwarancja, oraz wzór umowy par. 12 ust. 1: 
Uprzejmie prosimy o potwierdzenie i modyfikację zapisu do treści, że wskazane w zapisie terminy 
gwarancji obowiązują od daty wymiany części, jednocześnie rękojmia jest wyłączona lub ograniczona do 
okresu trwania przedmiotowej gwarancji. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie widzi potrzeby modyfikacji zapisów gwarancji, gdyż z § 12 ust. 1 jasno wynika, iż 
gwarancja liczona jest od dnia wymiany. 
Zamawiający na prośbę Wykonawcy ogranicza rękojmię. Rękojmia wynosi 12 miesięcy. 
 
Pytanie nr 4 rozdział III, Wzór umowy, par. 4 ust. 3: 
Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że relokacja urządzenia zostanie przeprowadzona zgodnie z 
zaleceniami i wytycznymi producenta urządzenia. 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie nr 5 rozdział III, Wzór umowy, par. 4 ust. 3: 
Uprzejmie prosimy o modyfikację zapisu i zmianę treści „poprzedzającego dzień rozpoczęcia używania 
aparatu w nowym pomieszczeniu” do treści „ Do dnia uruchomienia aparatu w nowej lokalizacji.” 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę i dokona stosownej modyfikacji. 
 
Pytanie nr 6 rozdział III, Wzór umowy, par. 6 ust. 1: 
Uprzejmie prosimy o dopisani na końcu zdania treści „które przewiduje swym zakresem przedmiotowa 
umowa.” Celem doprecyzowania obowiązku stron umowy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Zamawiający uważa zapis § 6 ust. 1 za bardzo precyzyjny. 
Jednocześnie, dla uspokojenia Wykonawcy, Zamawiający informuje, że w ramach danej umowy nie będzie 
wymagał od Wykonawcy dostarczenia części zamiennych do innego aparatu lub samochodu.  
 
Pytanie nr 7 rozdział III, Wzór umowy, par. 6 ust. 2: 
Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający zwróci Wykonawcy stare, uszkodzone części, które zostały 
wymienione w ramach świadczonych usług. Pozwoli to Wykonawcy dostosować się do warunków obrotu 
materiałów i części uszkodzonych zgodnie z wytycznymi producenta jak i normami krajowymi i 
europejskimi w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Powyższe zostanie odnotowane w raporcie 
serwisowym. 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie nr 8 rozdział III, Wzór umowy, par. 7: 
Prosimy o potwierdzenie, że sytuacja ta dotyczy wymiany lampy i detektora promieniowania. 
Odpowiedź: 
Zamawiający, informuje, że ma na myśli naprawy, które dotyczą kalibracji parametrów ekspozycyjnych 
lub regulacji jakości obrazu (np. wymiana lampy, detektora lub generatora). 
 
Pytanie nr 9 rozdział III, Wzór umowy, par. 10 ust. 5, odnośnik nr  2: 
Prosimy o potwierdzenie, że usługi aplikacyjne w ramach przedmiotowej umowy będą realizowane przez 
inżyniera serwisowego. Szkolenia realizowane przez osoby wsparcia aplikacyjnego standardowo nie są 
elementem umów serwisowych. 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie nr 10 rozdział III, Wzór umowy, par. 13 ust. 6: 
Uprzejmie prosimy o usunięcie wymogu przedstawiania kosztów poszczególnych części i materiałów 
wymienionych w ramach przedmiotowej umowy na comiesięcznej fakturze. Powyższa prośba wynika z 
przyjętej w/w umowie formy rozliczenia między stronami, tj. rozliczenia ryczałtowego. Ponadto 
Wykonawca nie może ujawniać danych stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa jakimi są informacje o 
zakupie poszczególnych części zamiennych od producenta. 
Utrzymanie przedmiotowego wymogu uniemożliwi złożenie ofert przez Wykonawcę. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokona stosownej modyfikacji. Zamawiający wykreśla w całości § 13 ust. 6. 
 
Pytanie nr 11 rozdział III, Wzór umowy, par. 18 ust. 1: 
Celem ograniczenia sumy kar umownych, uprzejmie prosimy o ograniczenie maksymalnej wartości 
roszczeń do 10% wartości umowy netto. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający będzie płacił Wykonawcy wartość brutto, więc kary 
umowne również liczone będą od wartość brutto. Kary umowne mają charakter czysto teoretyczny. 
Zamawiający ma nadzieję, że nie będzie musiał korzystać z zapisów § 18. 
 
Pytanie nr 12 rozdział III, Wzór umowy, par. 18 ust. 3: 
Uprzejmie prosimy o ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy do zdarzeń 
zawinionych tj. Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim 
bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności 
odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy 
wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego 
roszczenia (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do wartości umowy netto. Wykonawca nie 
ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę 
możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone 
przez Zamawiającego swoim kontrahentom.  
Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są 
klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz 
powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części 
wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). 
Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których 
wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a 
wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak 
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wystarczającym czynnikiem „motywującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania 
umowy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
Zamawiający jednocześnie wyjaśnia, że jako jednostka sektora finansów publicznych zobligowany jest do 
stosowania przepisów ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885) a 
umowne ograniczenie zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy w świetle art. 5 ust. 1 
ustawy z dnia 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. 
2013 r., poz. 168) stanowiłoby naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 

 
 
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych niniejszym Zamawiający 
informuje o dokonaniu modyfikacji SIWZ. 
 

1) rozdział III, § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„3/ W przypadku decyzji Zamawiającego o przeniesieniu aparatu do nowego pomieszczenia Wykonawca nie 
będzie świadczył usług serwisowania przez okres od dnia rozpoczęcia czynności demontażu aparatu do dnia 
uruchomienia aparatu w nowej lokalizacji.” 
 
2) rozdział III, § 13 otrzymuje brzmienie: 

„§ 13 
1. Strony ustalają miesięczny okres rozliczeniowy. 
2. Po zakończeniu m-ca kalendarzowego Wykonawca wystawia  następujące faktury: 
a) fakturę obejmującą  ryczałt za serwisowanie 
b) fakturę na detektor promieniowania i części zamienne do stacji Syngo X-WP, o których mowa w § 6 ust. 
4 umowy, o ile w danym miesiącu miała miejsce wymiana tych części.  
3. Cena detektora i części zamiennych winna być zgodna z ceną zaakceptowaną przez Zamawiającego 
zgodnie z § 9 umowy. 
4. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do faktury, o której mowa w ust. 2 lit. b) potwierdzone przez 
użytkownika aparatu karty pracy lub raport serwisowy. 
5. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić faktury w terminie do 30 dni od otrzymania prawidłowo 
wystawionej faktury wraz z wymaganymi umową załącznikami.” 
 
 
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert. 
 

          Z poważaniem 
 
 


