
al. Powstańców Wielkopolskich 72  

70-111 Szczecin 

Szczecin, 05-11-2019 r. 

                                                                                                                
 

Centrala: T:+48 91 466 10 00 

Sekretariat Dyrektora oraz Zastępcy ds. Lecznictwa: T:+48 91 466 10 10, F:+48 91 466 10 15 

E:spsk2@spsk2-szczecin.pl, W:www.spsk2-szczecin.pl 

 

KRS: 0000018427, NIP: 955-19-08-958, REGON: 000288900  

ZP/220/83/19   

 

Dotyczy: postępowania na dostawę, montaż i uruchomienie ultrasonografu urologicznego. 

 

WYJAŚNIENIE 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. wzoru umowy § 5 ust. 1a 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym: 

„nieodpłatne usunięcie przez autoryzowany serwis producenta wszystkich wad sprzętu; w przypadku stwierdzenia wad 

elementu zestawu lub podzespołu najpóźniej po trzeciej naprawie tego samego istotnego elementu zestawu lub podzespołu 

następuje wymiana na fabrycznie nowy sprzęt lub element zestawu”? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. Wykonawca nie określił co rozumie pod pojęciem „istotne”. 

 

Pytanie 2, Dot. wzoru umowy § 5 ust. 1b 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu przystąpienia do naprawy do 3 dni roboczych? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. Jest to dla Zamawiającego za długi termin. 

 

Pytanie 3, Dot. wzoru umowy § 5 ust. 1c 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu przystąpienia do naprawy do 7 dni roboczych? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. Jest to dla Zamawiającego za długi termin. 

 

Pytanie 4, Dot. wzoru umowy § 5 ust. 1f 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby sprzęt zastępczy został dostarczony w przypadku awarii sprzętów  

i naprawy trwającej powyżej 7 dni roboczych? 
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Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

Pytanie 5, Dot. wzoru umowy § 5 ust. 1h 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym:  

„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 ósmym dniu roboczym od zgłoszenia awarii”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 6, Dot. wzoru umowy § 5 ust. 1j 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym:  

„w innych przypadkach niż określone w lit. i, termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas przedłużającej się naprawy 

(powyżej 7 dni roboczych), w ciągu którego wskutek wady sprzętu objętego gwarancją Zamawiający nie mógł z niego 

korzystać”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

Pytanie 7, Dot. wzoru umowy § 10 ust. 1b 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych odpowiednio z 0,5% na 0,1%? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. Wysokość kary 0,5% nie jest wygórowana. Jeżeli Wykonawca będzie należycie 

realizował umowę, kary umowne pozostaną tylko na papierze. 

 

Pytanie 8, Dot. wzoru umowy § 10 ust. 1c 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych odpowiednio z 1% na 0,5%? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. Wysokość kary w tak ważnej kwestii jak przeglądy techniczne, gdzie Zamawiający nie 

może używać sprzętu bez ich wykonania, nie jest wygórowana. Jeżeli Wykonawca będzie należycie realizował umowę, 

kary umowne pozostaną tylko na papierze. 

 

Pytanie 9, Dot. wzoru umowy § 10 ust. 1d 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych odpowiednio z 1% na 0,5%? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie rozumie Wykonawcy, gdyż w § 10 ust. 1d jest ustalona kara umowna na poziomie właśnie 0,5% a nie 

1%. Proszę o uważne czytanie zapisów SIWZ.  

 

Pytanie 10, Dot. wzoru umowy § 10 ust. 1f 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych odpowiednio z 10% na 5%? 
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Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 11, Dot. wzoru umowy § 10 ust. 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu o następującej treści: 

„W przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się naprawy kary umowne nie będą naliczane”. 

Odpowiedź: 

§ 10 dotyczy wyłącznie naliczania kar w przypadku nienależytego wykonywania umowy. Zamawiający nie widzi zatem 

potrzeby dodawania powyższego zapisu, skoro Wykonawca dostarczy w terminie sprzęt zastępczy.  

 

Pytanie 12, Dot. wzoru umowy § 13 

Prosimy o doprecyzowanie zapisu: 

„ (…) zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający udzieli precyzyjnej odpowiedzi, nie będzie to odpowiedź typu „bo nie”. 

 

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert. 

Z poważaniem 

Dyrektor SPSK-2 w Szczecinie 

     PODPIS W ORYGINALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi (opracowała):  

Eliza Koladyńska - Nowacka 

tel. 91-466-1086 


