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                                      Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 
                                 PUM w Szczecinie 

                                      Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin 
                                              Tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13  

        
Szczecin, dn. 11.02.2013 r. 

znak sprawy: ZP/220/09/13 
 

WYJAŚNIENIE NR 1 ORAZ MODYFIKACJA SIWZ NR 1  
 
 
 W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

 
Pytanie nr 1: 
Czy Zamawiający, mając na uwadze ustawę o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. i 
wymagania w zakresie świadczenia usług serwisowych przez autoryzowanego przedstawiciela 
upoważnionego przez wytwórcę, będzie wymagał dołączenia do oferty oświadczenia producenta, 
potwierdzającego wyłączność na sprzedaż i świadczenie usług serwisowych oferowanego aparatu 
ultrasonograficznego wraz z przeszkoleniem personelu w niniejszym postępowaniu? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga. 
 
Pytanie nr 2 dot. pkt. 8: 
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta z ekranem dotykowym 
(touch screen) o przekątnej 9,9” do obsługi aparatu? Biorąc pod uwagę wymóg Zamawiającego z 
punktu 10-go tej specyfikacji, różnica 1” nie będzie miała istotnego znaczenia dla funkcjonalności 
aparatu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 3 dot. pkt. 23: 
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta z zakresem korekcji kąta 
bramki dopplerowskiej +/- 70 stopni? W praktyce nie stosuje się korekcji kąta bramki dopplerowskiej 
większego niż 60 stopni ze względu na duże prawdopodobieństwo fałszywych odczytów przy 
większych wartościach. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Wykonywane w klinice badania mają charakter ponad standardowy i 
w niektórych przypadkach istnieje konieczność posłużenia się większym kątem bramki 
dopplerowskiej. 
 
Pytanie nr 4 dot. pkt. 28: 
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta z głowicą endovaginalną 
do badań ginekologicznych o przedziale częstotliwości 4-9 MHz? Taki zakres częstotliwości obejmuje 
szersze spektrum i jest powszechnie uznawany za standard w ginekologii i położnictwie.  
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 5 dot. pkt. 30: 
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta z głowicą endovaginalną 
do badań ginekologicznych o kącie widzenia 150°? Taki kąt widzenia głowicy endovaginalnej jest 
powszechnie uznawany za standard w ginekologii i położnictwie.  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Wykonywane w klinice badania mają charakter ponad standardowy i 
w niektórych przypadkach istnieje konieczność posłużenia się większym kątem. Różnica wynosi ok. 
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20%. 
 
Pytanie nr 6 dot. pkt. 36: 
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta z głowicą convex do 
badań brzusznych o kącie widzenia 58°? Taki kąt widzenia głowicy endovaginalnej jest powszechnie 
uznawany za standard w ginekologii i położnictwie (oryginalne uzasadnienie wysłane przez 
Wykonawcę).  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Wykonywane w klinice badania mają charakter ponad standardowy i 
w niektórych przypadkach istnieje konieczność posłużenia się większym kątem. Różnica wynosi ok. 
10%. 
 
Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym 
zakresie: 
 
1. Zamawiający wykreśla w rozdziale II SIWZ pkt. 5 i w to miejsce wprowadza pkt. 5 w 
następującym brzmieniu: 
„5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji na dostarczony sprzęt na okres 
minimum 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru sprzętu na następujących warunkach:….” 
 
2. Zamawiający wykreśla w rozdziale III SIWZ (wzór umowy) § 6 ustęp 1 i w to miejsce 
wprowadza § 6 ustęp 1 w następującym brzmieniu: 

„1. Sprzedający udziela gwarancji na sprzęt na okres ……….. (nie krótszy niż 36 miesięcy) od daty 
podpisania protokołu odbioru sprzętu na następujących warunkach:...” 

 
3.  Zamawiający wykreśla w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ zdanie 
„ Oświadczamy, iż na oferowany sprzęt udzielamy gwarancji na okres ……….. (minimum 24 
miesięcy)  od daty podpisania protokołu odbioru. (MIEJSCE WYKROPKOWANE NALE ŻY 
BEZWZGL ĘDNIE WYPEŁNI Ć)!!!” 
i w to miejsce wprowadza zdanie w następującym brzmieniu: 
„Oświadczamy, iż na oferowany sprzęt udzielamy gwarancji na okres ……….. (minimum 36 
miesięcy)  od daty podpisania protokołu odbioru. (MIEJSCE WYKROPKOWANE NALE ŻY 
BEZWZGL ĘDNIE WYPEŁNI Ć)!!!” 
 
Zamawiający niniejszym pismem nie wprowadził zmiany do SIWZ, które wymagają dodatkowego 
czasu na dokonanie zmian w przygotowywanych ofertach.  
Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert: 
- termin składania ofert upływa 15.02.2013 r. o godz. 09.30, 
- otwarcie ofert nastąpi 15.02.2013 r. o godz. 10.00. 
Miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania 
ofert. 
 

          Z poważaniem 
 
 


