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TTEELL EEFFOONNYY::  

Centrala 
tel. 91 466 10 00 

Sekretariat Dyrektora  
oraz 
Zastępcy Dyrektora 
ds. Ekonomiczno –  
Administracyjnych  
tel. 91 466 10 10 
fax. 91 466 10 15 

Sekretariat 
Zastępcy Dyrektora 
ds. Lecznictwa 
tel. 91 466 10 16 

Główny Księgowy 
tel. 91 466 10 17 

Naczelna Pielęgniarka 
tel. 91 466 10 18 

Dział Sprzedaży Usług 
Medycznych i Marketingu 
tel. 91 466 10 45 

Dział Zamówień  
Publicznych 
tel. 91 466 10 86 

Dział Organizacyjno-
Prawny 
tel. 91 466 10 29 

Dział Administracyjno-
Gospodarczy 
tel. 91 466 10 54 

Dział Zaopatrzenia 
tel. 91 466 10 30 
fax. 91 466 10 31 

Dział Kadrowo-Płacowy 
tel. 91 466 10 39 

Dział Techniczny 
tel. 91 466 10 70 

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

Strona internetowa 
spsk2-szczecin.pl 

Poczta e-mail 
spsk2@spsk2-szczecin.pl 
 

 

Szczecin, dn. 19.10.2017 r. 
Znak sprawy: ZP/220/69/17       

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, instalację i 
uruchomienie sześciu sztuk inkubatorów hybrydowych, czterech stanowisk do resuscytacji 
noworodka oraz inkubatora transportowego. 
 

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. 
Wzór umowy, par. 5 ust. 1 c) - Czy Zamawiający uzna za reakcję serwisową zdalną 
diagnostykę/naprawę wykonaną za pomocą połączenia serwisanta z urządzeniem za 
pośrednictwem sieci komputerowej lub poprzez rozmowę telefoniczną? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie uzna.  
 
Pytanie 2.  
Wzór umowy, Par. 9 - W naszej ocenie zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. Na 
rynku wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kary to 0,1-0,2% za dzień zwłoki w 
wykonaniu zamówienia/usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji 
oraz 10% w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.  W związku z tym prosimy o 
obniżenie oraz ograniczenie kar umownych do przyjętego w branży poziomu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ. Zamawiający dba o swój interes i o 
pacjentów. Jeżeli Wykonawca będzie należycie wykonywał umowę, kary umowne pozostaną 
tylko na papierze. Wykonawca zadając takie pytanie sam utwierdza w przekonaniu 
Zamawiającego, że będą problemy z realizacją umowy. U Zamawiającego takie kary funkcjonują 
od dawna. 
 
Pytanie 3.  
Wzór umowy, Par. 5 ust. 1 i) – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację 
tego ustępu: 
„w innych przypadkach niż określone w lit. h, termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, 
wydłużającej się naprawy, tj. czas naprawy przekraczający czas na naprawę określony w 
umowie”? 
Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, 
co wynika z normalnej eksploatacji tego typu urządzeń. W naszej ocenie gwarancja na 
naprawione urządzenie nie powinna rozpoczynać swojego biegu od nowa, ponadto przedłużenie 
okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas napraw, które zapewne nastąpią, ale o czas 
przedłużającej się naprawy, ponad terminy określone w umowie. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.  
 
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania 
ofert. 

Z poważaniem 


