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ZETOM-CERT 

ISO 9001 

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE 

Znak sprawy:                          Data: 

EP/220/4/2018/1                        22.02.2018 r. 
 

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/4/2018, pn. Dostawa Aparatu USG w ramach 

projektu „Podniesienie jakości i dostępności usług medycznych SPWSZ w Szczecinie poprzez 

budowę budynku na potrzeby Oddziału Nefrologii i Transplantacji Nerek, Stacji Dializ, Oddziału 

Neurologii wraz z Oddziałem Udarowym oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia 

Tętniczego wraz z wyposażeniem” dla SPWSZ w Szczecinie 

 

 
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 
z 2017r., poz. 1579), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, jako Zamawiający, 

informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak 

j. w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia . 
  

 
Zestaw 1 
 

Czy Zamawiający w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie posiadania zdolności 

technicznej lub zawodowej, o którym mowa w rozdziale V pkt 1 ppkt 2 litera c) SIWZ odstąpi od wymogu 

przedstawienia dowodów określających, że dostawy zostały wykonane należycie, jeżeli dostawy te zostały 

wykonane na rzecz Zamawiającego? 

Odp. Żaden przepis ustawy PZP ani rozporządzenia z dnia 26 lipca 2016 r.  w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia (Dz. U. poz. 1126, dalej – „Rozporządzenie w sprawie dokumentów”) nie pozwala 

zamawiającemu na odstąpienie od wymogu żądania przedstawienia przez wykonawcę dowodów 

potwierdzających należyte wykonanie zamówienia publicznego, realizowanego dla tego 

zamawiającego. Zamawiający nie ma zatem prawnej możliwości odstąpienia od omawianego 

wymogu, co oznacza, że każdy wykonawca, również taki,  który wykazując spełnianie warunku 

udziału w postępowaniu powołuje się na dostawy zrealizowane dla Zamawiającego, musi 

przedstawić dowody określające, czy dostawy re zostały wykonane lub są wykonywane należycie, 

o których mowa w par. 2 ust. 4 pkt 2) Rozporządzenia w sprawie dokumentów. 

 

 

 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 

  Tytuł projektu: „Podniesienie jakości i dostępności usług medycznych SPWSZ w Szczecinie poprzez budowę budynku na potrzeby 
Oddziału Nefrologii i Transplantacji Nerek, Stacji Dializ, Oddziału Neurologii wraz z Oddziałem Udarowym oraz Oddziału Chorób 

Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego wraz z wyposażeniem” 
 

Nr Umowy: RPZP.09.01.00-32-0003/17-00 z dnia 07.12.2017 r. 
 
  



Zestaw 2 
 

 
 

dotyczy: załącznik nr 1 do SIWZ, Opis przedmiotu zamówienia, poz. 17 

 

Czy Zamawiający zamiast funkcji obsługującej technologię skrzyżowanych ultradźwięków dopuści inną funkcję 

zapewniającą dużo większe możliwości obrazowania? Proponowana funkcja Holo PW to technologia 

umożliwiająca ustawienie 3 bramek w czasie rzeczywistym. Użytkownik przed, wewnątrz i poza patologiczną 

zmianą przepływu może swobodnie zmienić pozycje każdej bramki wraz z synchronizacją bicia serca. 

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 
 

Zestaw 3 
 

Pytanie nr 1 

Czy Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny podemonstracyjny? 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 2 

Czy Zamawiający dopuści aparat stacjonarny o jednomodułowej konstrukcji? 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie nr 3 

dotyczy: załącznik nr 4 do SIWZ, „Projekt umowy”, par. 3, pkt. 10 

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wykonywania corocznych przeglądów technicznych w ramach 

wynagrodzenia w okresie 6 lat i zaakceptuje 2 przeglądy w okresie trwania umowy? 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie nr 4 

dotyczy: załącznik nr 1 do SIWZ, Opis przedmiotu zamówienia, poz. 9 

Czy Zamawiający dopuści system archiwizacji obrazów na dysku twardym SSD o pojemności 128GB? 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 5 

dotyczy: załącznik nr 1 do SIWZ, Opis przedmiotu zamówienia, poz. 62 

Czy Zamawiający dopuści wykonawcę nie posiadającego autoryzacji producenta do wykonywania przeglądów i 

napraw? 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 6 

Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji zamówienia do 60 dni od daty podpisania umowy? 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Zestaw 4 
 

dotyczy: załącznik nr 1 do SIWZ, Opis przedmiotu zamówienia, poz. 17 

 
Wykonawca spełnia parametr, jednak chciałby zaproponować dodatkową funkcję. Czy Zamawiający zamiast 

funkcji obsługującej technologię skrzyżowanych ultradźwięków dopuści inną funkcję zapewniającą dużo większe 

możliwości obrazowania? Proponowana funkcja Holo PW to technologia umożliwiająca ustawienie 3 bramek 



w czasie rzeczywistym. Użytkownik przed, wewnątrz i poza patologiczną zmianą przepływu może swobodnie 

zmienić pozycje każdej bramki wraz z synchronizacją bicia serca. 

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
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        ds. Ekonomicznych 
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