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ZETOM-CERT 

ISO 9001 

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE 

Nasz znak:                                                                                               Data: 
EP/220/110/2017/1                                                                26.02.2018r. 

 

 
WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
 

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/110/2017 pn.: Dostawa aparatu USG w wersji 
urologicznej z funkcją obrazowania dopplerowskiego wraz z instalacją, uruchomieniem oraz 

szkoleniem pracowników w zakresie obsługi urządzenia dla SPWSZ w Szczecinie 

 
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (t. j.: Dz. U. z 2017r., poz. 1579, dalej – „ustawa Pzp”), 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 oraz zmieniono jej treść: 
 

Pytania Wykonawców: 
 

ZESTAW 1 

 

Dotyczy warunków umowy: § 2 ust. 9 

 

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 

„…W takim przypadku Zamawiający wskaże w protokole zdawczo - odbiorczym dostawy przyczyny odmowy 

odbioru całości lub części sprzętu oraz według własnego wyboru - może wyznaczyć Wykonawcy nowy termin 

wykonania przedmiotu zamówienia lub powierzyć jego wykonanie innemu autoryzowanemu podmiotowi na 

koszt i ryzyko Wykonawcy.”. 

 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Dotyczy warunków umowy: § 3  

 

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu: 

„Wykonawca ma prawo do naliczania odsetek ustawowych w przypadku zwłoki w płatnościach (należności 

wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze.”. 

 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Dotyczy warunków umowy: § 3 ust. 10 w powiązaniu z zapisami załącznika nr 1, Wymagania 

dodatkowe, pkt 54 

 

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie okresu wykonywania corocznych przeglądów z 6 na 4 lata 

począwszy od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego? 

 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Dotyczy warunków umowy: § 4 ust. 7 w powiązaniu z zapisami załącznika nr 1, Wymagania 

dodatkowe, pkt 51 

 

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu wykonania naprawy gwarancyjnej z 5 na 7 dni 

roboczych? 

 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Dotyczy warunków umowy: § 4 ust. 16 

 

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu na zapis następującej treści: 

„Niesprawność sprzętu, liczona od dnia zgłoszenia wady, awarii lub usterki przez Zamawiającego do dnia jej 

usunięcia przez Wykonawcę, związana z koniecznością naprawy sprzętu, każdorazowo automatycznie 

przedłuża termin obowiązującej gwarancji o cały okres niesprawności sprzętu, o ile przestój ten trwał 

powyżej 10 dni roboczych. Jako czas niesprawności uznaje się okres od dnia zgłoszenia awarii do dnia 

przekazania sprawnego sprzętu użytkownikowi. W przypadku wymiany gwarancyjnej elementu/części na 

nowy okres gwarancji każdorazowo liczony będzie na nowo i wynosi 6 miesięcy od daty dostawy nowego 

elementu/części”. 

 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Dotyczy warunków umowy: § 4 ust. 17 w powiązaniu z zapisami załącznika nr 1, Wymagania 

dodatkowe, pkt 55 

 

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu na zapis następującej treści: 

„Zamawiający dopuszcza możliwość jedynie trzykrotnego wystąpienia tej samej wady, awarii lub usterki 

gwarancyjnej tego samego istotnego elementu/podzespołu dostarczonego przedmiotu umowy (o takich 

samych objawach) w okresie obowiązywania gwarancji. W przypadku czwartego uszkodzenia/usterki tego 

samego rodzaju, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany uszkodzonego elementu/podzespołu przedmiotu 

umowy na nowy w terminie 30 dni od daty pozytywnego rozpatrzenia reklamacji lub zapewnienia sprzętu lub 

urządzenia zastępczego na czas wymiany”. 

 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Dotyczy warunków umowy: § 5 ust. 6 

 

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu na doprowadzenie Przedmiotu Umowy do zgodności z 

Umową w terminie 20 dni? 

 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Dotyczy warunków umowy: § 5 ust. 8 

 

8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 

„Jeżeli w okresie 3 lat od dnia wykonania Przedmiotu Umowy dojdzie gdziekolwiek do incydentu medycznego 

w postaci jakiegokolwiek wadliwego działania albo pogorszenia cech lub działania sprzętu, które mogą lub 

mogły bezpośrednio lub pośrednio doprowadzić do śmierci lub poważnego pogorszenia stanu zdrowia 

pacjenta (co potwierdzi opinia niezależnego podmiotu/rzeczoznawcy co do kondycji urządzeń) skutkującego 
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wprowadzeniem przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i 

Produktów Biobójczych zakazu użytkowania sprzętu będącego przedmiotem dostawy, Wykonawca 

zobowiązany jest, na czas zakazu, zapewnić w ciągu 15 dni (licząc od daty ogłoszenia zakazu) sprawny 

sprzęt o takich samych lub lepszych parametrach techniczno – użytkowych i w liczbie odpowiadającej 

wycofanym z użycia sprzętom”. 

 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Dotyczy warunków umowy: § 5 ust. 10 

 

9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wymianę bądź zwrot zapłaconego wynagrodzenia, w terminie 20 dni 

roboczych od wydania ostatecznej decyzji o zakazie użytkowania Sprzętu? 

 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

W związku z powyższym, Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
w zakresie projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ w ten sposób, że w § 5 zmienia 

treść ust. 10: z „W przypadku wydania decyzji o ostatecznym zakazie użytkowania Sprzętu 

dostarczonego Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązany jest wymienić go na nowy dopuszczony 
do używania lub dokonać zwrotu całości zapłaconego przez Zamawiającego Wynagrodzenia, w 

terminie 10 dni roboczych od daty wydania ostatecznej decyzji o zakazie użytkowania Sprzętu.” na 
„W przypadku wydania decyzji o ostatecznym zakazie użytkowania Sprzętu dostarczonego 

Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązany jest wymienić go na nowy dopuszczony do używania 

lub dokonać zwrotu całości zapłaconego przez Zamawiającego Wynagrodzenia w kwocie 
wynikającej z § 3 ust. 1 Umowy, w terminie 20 dni roboczych od daty wydania ostatecznej decyzji 

o zakazie użytkowania Sprzętu.”.  
 

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 4 do SIWZ – projekcie umowy, 

który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w 

zakładce „załączniki”. 

 

Dotyczy warunków umowy: § 7 ust. 1.1 

 

10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych z 0,5% na 0,2%? 

 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Dotyczy warunków umowy: § 7 ust. 1.2 

 

11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych z 2 000,00 zł na 1 000,00 zł? 

 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Dotyczy warunków umowy: § 7 ust. 1.3 

 

12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych z 0,5% na 0,2%? 

 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Dotyczy warunków umowy: § 7 ust. 1.4 

 

13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych z 500,00 zł na 250,00 zł? 

 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Dotyczy warunków umowy: § 7 ust. 1.3 

 

14. 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”. 

 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

W związku z powyższym, Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

w zakresie projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ w ten sposób, że w ust. 1 § 7 
zmienia treść pkt 3): z „za opóźnienie Wykonawcy w realizacji świadczeń z tytułu Gwarancji, w 

tym w szczególności za opóźnienie w naprawie Przedmiotu Umowy lub naprawie/wymianie 

jakiejkolwiek jego części lub dostarczeniu Sprzętu lub Urządzenia zastępczego - w wysokości 
0,5% Wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia,” na „za opóźnienie Wykonawcy w realizacji 

świadczeń z tytułu Gwarancji, w tym w szczególności za opóźnienie w naprawie Przedmiotu 
Umowy lub naprawie/wymianie jakiejkolwiek jego części lub dostarczeniu Sprzętu lub Urządzenia 

zastępczego - w wysokości 0,5% Wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia. W przypadku 
dostarczenia urządzenia zastępczego na czas naprawy, kary umowne nie będą naliczane,”.  

 

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 4 do SIWZ – projekcie umowy, 

który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w 

zakładce „załączniki”. 

 

Dotyczy warunków umowy: § 10 ust. 4 

 

15. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 

„Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób 

trzecich bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”. 

 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Dotyczy warunków umowy: § 4 ust. 18 w powiązaniu z zapisami załącznika nr 1, Wymagania 

dodatkowe, pkt 50 

 

16. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostępność części zamiennych przez 6 lat po upływie okresu gwarancji? 

 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
                                                             
                                                                                                                       ZASTĘPCA DYREKTORA                             

                    ds. Ekonomicznych  
 

                                                                              Małgorzata Szelągiewicz 
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