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WYJAŚNIENIE DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
I PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT 

  
Dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/27/2017, pn. Dostawa i instalacja sprzętu w 

ramach projektu nr POIS.09.01.00-00-0068/16 pn. „Wzrost jakości oraz skuteczności 
działań Specjalistycznego Szpitala im. prof. A. Sokołowskiego w Szczecinie Zdunowie w 
zakresie ratownictwa medycznego”  

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) 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 w oparciu o które Zamawiający dokonuje zmiany treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przedłuża termin składania ofert. 
 
Pytanie Wykonawcy: 
 
ZESTAW 15 
PYTANIA DOTYCZĄCE FORMULARZA OFERTY 
Pytanie 1 – dotyczy 11 
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy? 

W rozdziale XV SIWZ jest informacja, że Zamawiający nie będzie wymagał takiego zabezpieczenia, natomiast w 

w/w pkt. mowa jest o wniesieniu zabezpieczenia w wysokości 2% maksymalnego wynagrodzenia brutto. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy.  
Tym samym Zamawiający wykreśla z Załącznika nr 2 do SIWZ pkt 11. 
Powyższa zmiana została naniesiona w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w  
poprawionym Załączniku nr 2 do SIWZ i zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego 
www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „Załączniki” 
 

PYTANIA DOTYCZĄCE ZAŁĄCZNIKA NR 1A.1 – KARDIOMONITOR 
Pytanie 1 – Ad pkt 12 
Czy Zamawiający dopuści możliwość wyciszenia alarmów na określony czas (60, 120 lub 180 sekund) w czasie 

którego można wykonać intubację bez zgłaszana alarmów, bez dedykowanej funkcji intubacji? 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
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Pytanie 2 – Ad pkt 13 
Czy Zamawiający dopuści aby Wykonawca zapewnił funkcję stazy poprzez dostarczenie opaski do wykonywania 

stazy w sposób tradycyjny? 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 
 

PYTANIA DOTYCZĄCE ZAŁĄCZNIKA NR 1A.2 – APARAT DO ZNIECZULENIA OGÓLNEGO MOBILNY 
Pytanie 1 – Ad II.13 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat z systemem automatycznego utrzymywania minimalnego 

stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej na poziomie min. 21% ? 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie 2 – Ad V.32 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat z regulacją pauzy wdechowej Tpause w zakresie od 5 do 60% 

(przyrost co 1%)  ? 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 

PYTANIA DOTYCZĄCE ZAŁĄCZNIKA NR 1A.7 – LAMPA ZABIEGOWA  LED-OWA 
Pytanie 1 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości lampę zabiegową z średnicą pola świetlnego równą 

220 mm? 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 
 

Pytanie 2 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości lampę zabiegową z maksymalnym poborem mocy 

równym 65 W? 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 
 

Pytanie 3 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości lampę zabiegową z stopniem ochrony głowicy 

równym IP44 co jest w zupełności wystarczającym parametrem w środowisku szpitalnym? 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 
 

PYTANIA DOTYCZĄCE ZAŁĄCZNIKA NR 4 – PROJEKT UMOWY 
Pytanie 1 – dotyczy §4 ust. 6 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu usunięcia wad, usterek lub innych uszkodzeń do 7 dni jeżeli 
naprawa nie będzie wymagać sprowadzania części zamiennych z zagranicy i 14 dni jeżeli zaistnieje taka 
konieczność? 
 Należy zwrócić uwagę, iż na czynności serwisowe składają się: dojazd serwisu, diagnoza usterki, naprawa lub 
wymiana części. W przypadku każdej z usterek, termin wymagany przez zamawiającego jest niemożliwy do 
dotrzymania. Ponadto w przypadku braku części w magazynie, lub też elementów potrzebnych w celu dokonania 
naprawy urządzenia zachodzi konieczność sprowadzenia ich spoza granic Polski. 
ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 2 – dotyczy §4 ust. 9 
Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację w/w ustępu poprzez dopisanie zwrot „nie dotyczy urządzeń 
montowanych na stałe”? 

Lampy zabiegowe (zadanie nr 7) nie mogą być w swobodny sposób zastąpione przy użyciu „urządzenia 

zastępczego”, gdyż jako wyroby trwale przymocowane, będą indywidualnie dopasowywane do potrzeb 
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użytkownika i warunków panujących w miejscu ich używania. Z uwagi na to pozostawienie w umowie zapisu o 

możliwości ich zastąpienia na czas naprawy innym urządzeniem, nie znajduje racjonalnego uzasadnienia. 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 3 – dotyczy §6 ust. 1 pkt. 3 
Czy Zamawiający zgodzi się na zastąpienie zapisu: 
„1. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: (…) 
3) opóźniania się Wykonawcy w realizacji świadczeń z tytułu udzielonej gwarancji,” 
zapisem: 
„1. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: (…) 
3) opóźnienia się Wykonawcy w realizacji świadczeń z tytułu udzielonej gwarancji, trwającego dłużej niż 15 
dni,” 
ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody 
 
 
Pytanie 4 – dotyczy §7 ust. 1 pkt. 1-2 

Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie kary umownej do wysokości 0,2% wartości brutto odpowiednio 
niedostarczonego Przedmiotu Umowy / naprawianego Przedmiotu Umowy za każdy dzień zwłoki? 

1. Czy Zamawiający dopuszcza lampę z żywotnością układu świetlnego wynoszącą 40 tyś godzin ? 
ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody 

 
 
 
 

Zamawiający działając na podstawie art. 12a ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) przedłuża termin 
składania i otwarcia ofert, na niżej podane:  
- termin składania ofert – z 07.06.2017., do godz. 09:00 na 21.06.2017 r., do godz. 09:00,  
- otwarcie ofert – z 07.06.2017 r. o godz. 09:30 na 21.06.2017 r.  o godz. 09:30.   

1. W rozdziale XI SIWZ w pkt 5 i 6, otrzymując brzmienie: 
„5. Termin składania ofert:  
1) Oferty należy składać do dnia 21.06.2017 r., do godz. 09:00.  
2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.  
6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.06.2017 r. o godz. 09:30 w siedzibie Zamawiającego w Sekcji 
Zamówień Publicznych, w budynku przy ul. Broniewskiego 2, pok. 328 – II piętro.”  
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