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WYJAŚNIENIE I ZMIANA  
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

  
Dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/91/2017, pn. Dostawa sprzętu 

endoskopowego w ramach projektu: „Doposażenie klinik i oddziałów torakochirurgii w 

sprzęt do leczenia raka płuc na 2017 r. „ 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 2017, poz. 1579) Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony 

w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak jw. zostały złożone pytania do treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zmieniono jej treść: 

 
Pytania Wykonawcy 

 
ZESTAW 1 

 

Pytanie 1 
Dotyczy załącznika nr 4 – Projekt umowy - § 3 ust. 5, 6, 7, 8 

W związku z tym, że zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie dwóch wystawionych przez 
Wykonawcę faktur, zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zapisów umowy i ujęcie ww. faktur w 

zapisach umowy w następujących ust.: 5, 6, 7 i 8 paragrafu 3  

 
Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, że podstawą wystawienia obu faktur będzie protokół odbioru, 

o którym mowa w § 2 ust. 10 Umowy. Ilekroć w § 3 Projektu umowy mowa jest o 
„fakturze”, należy rozumieć pod tym pojęciem zarówno fakturę, o której mowa w § 3 

ust. 4 lit.a), jak i fakturze, o której mowa w § 3 ust. 4 lit. b) Umowy 
 

Pytanie 2 

Dotyczy załącznika nr 4 – Projekt umowy - § 4 ust. 6 w powiązaniu z zapisami Załącznika nr 1, 
Wymagania dodatkowe, pkt. 17 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu wykonania naprawy gwarancyjnej z  5 na 7 dni 
roboczych od momentu dostarczenia urządzenia do autoryzowanego serwisu (w okresie gwarancji 

przesyłką kurierską na koszt Wykonawcy)? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmianę specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia – Załącznik nr 4 do SIWZ Projekt umowy, § 4 ust. 6, który otrzymuje 

brzmienie: 

„6. Termin usunięcia wad, usterek lub innych uszkodzeń w ramach naprawy gwarancyjnej wynosi 

każdorazowo maksymalnie 7 dni roboczych od momentu dostarczenia urządzenia do 

autoryzowanego serwisu (w okresie gwarancji przesyłką kurierską na koszt Wykonawcy).” 

 

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym Załączniku nr 4 do SIWZ: Projekt umowy, 

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

zakładce „załączniki”. 

 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
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Pytanie 3 

Dotyczy załącznika nr 4 – Projekt umowy - § 4 ust. 9 w powiązaniu z zapisami Załącznika nr 1, 

Wymagania dodatkowe, pkt. 18 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę by w przypadku naprawy trwającej powyżej 7 dni roboczych, 

Wykonawca dostarczył sprzęt zastępczy  w okresie 10 dni roboczych?  
 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody 
 

Pytanie 4 

Dotyczy załącznika nr 4 – Projekt umowy - § 4 ust. 10  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu na zapis następującej treści: 

„Okres gwarancji ulega każdorazowemu, automatycznemu przedłużenia o okres naprawy , o ile przestój 
ten trwał powyżej 10 dni roboczych”  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmianę specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia – Załącznik nr 4 do SIWZ Projekt umowy, § 4 ust. 10, który otrzymuje 
brzmienie: 

„10. „Okres gwarancji ulega każdorazowemu, automatycznemu przedłużenia o okres 
naprawy , o ile przestój ten trwał powyżej 10 dni roboczych”  

 

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym Załączniku nr 4 do SIWZ: Projekt umowy, 

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

zakładce „załączniki”. 

 
 

Pytanie 5 
Dotyczy załącznika nr 4 – Projekt umowy - § 4 ust. 15 i 16 w powiązaniu z zapisami Załącznika  

nr 1, Wymagania dodatkowe, pkt. 19 

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

„Zamawiający dopuszcza możliwość jedynie trzykrotnego wystąpienia tej samej usterki 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” 
Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmianę specyfikacji istotnych warunków zamówienia – 

Załącznik nr 4 do SIWZ Projekt umowy, § 4 ust. 15 i 16, który otrzymują brzmienie: 
 

„15. Zamawiający dopuszcza możliwość jedynie trzykrotnego wystąpienia tej samej wady, 

usterki lub innego uszkodzenia tego samego istotnego elementu/podzespołu 
dostarczonego przedmiotu umowy (o takich samych objawach) w okresie obowiązywania 

gwarancji. 
16. W przypadku stwierdzenia po raz czwarty takiej samej wady, usterki lub innego uszkodzenia, 

Wykonawca dokona wymiany elementu sprzętu stanowiącego Przedmiot Umowy lub innej 
części Przedmiotu Umowy (w zależności Zamówienie współfinansowane jest ze środków 

pochodzących z budżetu państwa w ramach działania programu wieloletniego na lata 2011-

2020 pn. „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”. EP/220/91/2017 5 
od tego czego dana wada, usterka lub inne uszkodzenie dotyczyły), na nowy/nową w 

terminie 30 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego po raz czwarty tej samej wady, 
usterki lub innego uszkodzenia.” 

 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
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Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym Załączniku nr 4 do SIWZ: Projekt umowy, 

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

zakładce „załączniki”. 

 

Pytanie 6 

Dotyczy załącznika nr 4 – Projekt umowy - § 7 ust. 1 1) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,5% do 0,25%? 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody 

 

Pytanie 7 
Dotyczy załącznika nr 4 – Projekt umowy - § 7 ust. 1 2) 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,5% do 0,25%? 
 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody 
 

Pytanie 8 

Dotyczy załącznika nr 4 – Projekt umowy - § 7 ust. 1 3) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 500zł do 250 zł? 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody 

 

Pytanie 14 
Dotyczy załącznika nr 4 – Projekt umowy - § 7  

Czy Zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych w przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego na 
czas przedłużającej się naprawy?  

 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami Projektu umowy – Załącznik nr 4 do SIWZ 

 
   
 
 
 
DYREKTOR 

Samodzielnego Publicznego 
                                                                                                                            Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
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