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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. 21.04.2016 r. 

Znak sprawy: ZP/220/39/16 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, montaż, i uruchomienie 
wieży endoskopowej wraz z wideokolonoskopem oraz aparatu elektrochirurgicznego. 
 

WYJAŚNIENIE NR 2 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: 
 
Zadanie nr 1: Wieża Endoskopowa wraz z wideokolonoskopem 
 
Pytanie 1.  
Dotyczy zapisów SIWZ, rozdział III, punkt 4 oraz rozdział IX, punkt 1 oraz zapisów wzoru umowy, 
rozdział III, paragraf 3, ustęp 1: Czy w przypadku zaoferowania produktu, który nie jest wyrobem 
medycznym (stawka VAT 23% - np.: wyposażenie wózka endoskopowego, tj.: uchwyty, pojemnik) w 
rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, a stanowi wyposażenie wyrobu medycznego, Zamawiający 
nie będzie wymagał dokumentów wymienionych w SIWZ - rozdział III, punkt 4 oraz rozdział IX, punkt 1 
oraz we wzorze umowy, rozdział III, paragraf 3, ustęp 1? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie będzie wymagał dokumentów. 
 
Pytanie 2.  
Dotyczy zapisów SIWZ, rozdział IX, punkt 1, podpunkt 1.2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie 
do oferty ulotek, folderów w języku polskim wystawionych przez autoryzowanego Przedstawiciela 
Producenta?  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie rozumie pytania. Czyżby Wykonawca nie przeczytał uważnie SIWZ? Zamawiajacy, 
zgodnie z SIWZ (rozdział I, pkt. IX ppkt. 1.2., str. 4) dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia 
wystawionego przez Producenta bądź autoryzowanego Przedstawiciela Producenta zawierającego 
wymagane informacje określone w ppkt. 1.2. 
 
Pytanie 3.  
Dotyczy zapisów SIWZ, rozdział XXII, rozdział II (warunki realizacji zamówienia), punkt 5, podpunkt a) 
oraz zapisów wzoru umowy, rozdział III, paragraf 6, ustęp 1, podpunkt a): Czy Zamawiający wyrazi zgodę 
na zmianę części zapisu podpunktów a) na następujący: „(…) najpóźniej po trzeciej naprawie gwarancyjnej 
tego samego elementu (…)”? 
Odpowiedź: 
Zamawiajacy nie wyraża zgody na zmianę zapisów. 
 
Pytanie 4.  
Dotyczy zapisów SIWZ, rozdział XXII, rozdział II (warunki realizacji zamówienia), punkt 5, podpunkt e) 
oraz zapisów wzoru umowy, rozdział III, paragraf 6, ustęp 1, podpunkt e): Czy Zamawiający wyrazi zgodę 
na to, aby termin o którym mowa w podpunktach e) był liczony w dniach roboczych? 
Odpowiedź: 
Zamawiajacy nie wyraża zgody na zmianę zapisów. 
 
Pytanie 5.  
Dotyczy zapisów SIWZ, rozdział XXII, rozdział II (warunki realizacji zamówienia), punkt 5, podpunkt g) 
oraz zapisów wzoru umowy, rozdział III, paragraf 6, ustęp 1, podpunkt g): Czy Zamawiający wyrazi zgodę 
na to, aby termin, o którym mowa w podpunktach g) był liczony w dniach roboczych?  
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Odpowiedź: 
Zamawiajacy nie wyraża zgody na zmianę zapisów. 
 
Pytanie 6.  
Dotyczy zapisów SIWZ, rozdział XXII, rozdział II (warunki realizacji zamówienia), punkt 5, podpunkt h) 
oraz zapisów wzoru umowy, rozdział III, paragraf 6, ustęp 1, podpunkt h): Czy Zamawiający wyrazi zgodę 
na zmianę zapisu podpunktu h) na następujący: „Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków z tytułu 
gwarancji Wykonawca dostarczył Zamawiającemu w zamian za sprzęt wadliwy sprzęt wolny od wad, 
termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia nowego sprzętu.”? 
Odpowiedź: 
Zamawiajacy nie wyraża zgody na zmianę zapisów. 
 
Pytanie 7.  
Dotyczy zapisów wzoru umowy, rozdział III, paragraf 6, ustęp 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 
potwierdzenie przez Sprzedającego w formie maila (poczta elektroniczna) otrzymanie zgłoszenia o awarii 
sprzętu? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę i dokona stosownej modyfikacji. 
 
Pytanie 8.  
Dotyczy zapisów wzoru umowy, rozdział III, paragraf 9, ustęp 1, podpunkt c): Czy Zamawiający wyrazi 
zgodę na obniżenie kary umownej do 5% wartości brutto umowy?  
Odpowiedź: 
Zamawiajacy nie wyraża zgody na zmianę zapisów. 
 
Pytanie 9.  
Dotyczy zapisów wzoru umowy, rozdział III, paragraf 9, ustęp 1, podpunkt d): Czy Zamawiający wyrazi 
zgodę na obniżenie kary umownej do 0,5% wartości brutto umowy, za każdy dzień opóźnienia? 
Odpowiedź: 
Zamawiajacy nie wyraża zgody na zmianę zapisów. 
 
Pytanie 10.  
Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ, zadanie nr 1 (tabela cenowa): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 
stosowną modyfikację i dodanie dodatkowego wiersza w tabeli cenowej z wykazaniem produktów 
zawierających 23% stawkę podatku VAT? 
Odpowiedź: 
Zamawiajacy nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 11.  
Dodatkowo prosimy o udzielenie informacji: Czy Zamawiający znajduje się w trakcie przekształcania w 
spółkę kapitałową? 
Odpowiedź: 
Zamawiającemu nic nie jest wiadome na ten temat. 

 
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych niniejszym Zamawiający 
informuje o dokonaniu modyfikacji SIWZ. 

 
1) rozdział III, § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Sprzedający zobowiązany jest potwierdzić Kupującemu faksem lub e-mailem otrzymanie zgłoszenia 

awarii sprzętu.” 
 
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert. 
 

          Z poważaniem 
 
 


