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    Znak sprawy:                                                                                  Data:  
EP/220/91/2017/2 06.11.2017 r. 

                                                     

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
ORAZ PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA 0FERT 

  
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 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, a także przesunięto termin składania ofert:  

 

Pytania Wykonawcy 
 

ZESTAW 2 
 

Pytanie nr 1 - dotyczy - pkt. 11 - Załącznik nr 1 do SIWZ 
Czy Zamawiający zgodzi się na jednorazowe przyłącza ssania ze względu na minimalne ryzyko skażenia 

biologicznego ? 

 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga 

 
Pytanie nr 2 - dotyczy - pkt. 15 - Załącznik nr 1 do SIWZ 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na okres gwarancji 12 miesięczny ? 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody 

 
Pytanie nr 3 – dotyczy  –pkt. 17 - Załącznik nr 1 do SIWZ 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację pkt. 17 na następujący: 
W przypadku zgłoszenia wad, usterek lub innych uszkodzeń naprawa nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od 

daty zgłoszenia wad, usterek lub innych uszkodzeń, natomiast w przypadku konieczności sprowadzenia 

części z zagranicy do 12 dni roboczych  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje odpowiedź udzieloną w zestawie 1 pytanie 2 (pismo 

EP/220/91/2017/1 z dnia 03.11.2017 r.) 
 

 

Pytanie nr 4 – dotyczy  –pkt. 19 - Załącznik nr 1 do SIWZ 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację pkt. 19 na następujący: 

Możliwość maksymalnie 3 wad, usterek (gwarancyjnych ) lub innego uszkodzenia awarii (gwarancyjnej) 
o tych samych objawach w przypadku wystąpienia piątej wady, usterki (gwarancyjnej) lub innego 

uszkodzenia awarii wymiana aparatu na nowy  

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią udzieloną w zestawie 1 pytanie 5 (pismo EP/220/91/2017/1 z 
dnia 03.11.2017 r.) 

 
Pytanie nr 5 – dotyczy  wzoru umowy § 4 pkt. 15, 16  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 4 pkt. 15, 16  na następujący: 
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15. Zamawiający dopuszcza możliwość jedynie trzykrotnego wystąpienia tej samej wady, usterki 
(gwarancyjnej) lub innego uszkodzenia gwarancyjnego tego samego istotnego elementu/podzespołu 

dostarczonego przedmiotu umowy (o takich samych objawach) w okresie obowiązywania gwarancji.  

16. W przypadku stwierdzenia po raz piątej takiej samej wady, usterki (gwarancyjnej) lub innego 
uszkodzenia gwarancyjnego , Wykonawca dokona wymiany sprzętu stanowiącego Przedmiot Umowy lub 

innej części Przedmiotu Umowy (w zależności  od tego czego dana wada, usterka lub inne uszkodzenie 
dotyczyły), na nowy/nową w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego po raz piąty tej 

samej wady, usterki gwarancyjnej lub innego uszkodzenia gwarancyjnego  
 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje odpowiedź udzieloną w zestawie 1 pytanie 5 (pismo 

EP/220/91/2017/1 z dnia 03.11.2017 r.), który otrzymuje 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 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.” 
 

 

Pytanie nr 6 – dotyczy  wzoru umowy § 7 pkt. 1. 3) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 7 pkt. 1.)  na następujący: 

3) za nieprzeprowadzenie szkoleń – w wysokości 100,00 pln za każdy dzień opóźnienia.  
 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody 

 
   
 

W oparciu o art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp  Zamawiający przedłuża termin składania ofert, a tym 

samym termin ich otwarcia w poniższy sposób: 
- termin składania ofert – z 07.11.2017r., do godz. 12:00 na 09.11.2017r., do godz. 

12:00, 
- otwarcie ofert – z 07.11.2017r. o godz. 12:30 na 09.11.2017r. o godz. 12:30. 

W odniesieniu do powyższego zmianie ulegają zapisy w:  

 rozdziale XI SIWZ, gdzie pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:  
„5. Termin składania ofert:      

1) Oferty należy składać do dnia 09.11.2017r., do godz. 12:00. 
2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego. 

 

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.11.2017r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego w Sekcji 
Zamówień Publicznych, w budynku przy ul. Broniewskiego 2, pok. 328 - II piętro”. 

 
 
 
DYREKTOR 
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