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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. 14.12.2012 r. 

znak sprawy: ZP/220/83/12 
 

WYJAŚNIENIE NR 2   
 
 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: 
Dotyczy zapisów SIWZ, rozdział XV, punkt 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesuniecie godziny składania ofert z godz. 9.30 na godzinę 11.00 
w dniu 18.12.2012r.  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
Pytanie nr 2: 
Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 1a) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu istniejącego na zapis o następującym 
brzmieniu: 
„ nieodpłatne usunięcie przez autoryzowany serwis producenta wszystkich wad GWARANCYJNYCH 
sprzętu; w przypadku stwierdzenia wad elementu lub podzespołu najpóźniej po trzeciej naprawie tego 
samego elementu lub podzespołu następuje wymiana elementu/podzespołu na fabrycznie nowy sprzęt” 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
Pytanie nr 3: 
Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 1c) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu na przystąpienie do naprawy gwarancyjnej  
z dwóch dni roboczych na 3 dni robocze od dnia dostarczenia urządzenia do autoryzowanego serwisu 
(w okresie gwarancji przesyłką kurierską na koszt Wykonawcy)? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
Pytanie nr 4: 
Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 1e) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu istniejącego na zapis o następującym brzmieniu: 
„w przypadku awarii sprzętu i naprawy trwającej dłużej niż siedem dni kalendarzowych Wykonawca 
zobowiązany jest w okresie gwarancji nieodpłatnie dostarczyć Zamawiającemu na czas naprawy 
sprzęt zastępczy; dostawę i późniejszy odbiór sprzętu zastępczego, jego montaż i uruchomienie oraz 
późniejszy demontaż Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić na własny koszt” 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
Pytanie nr 5: 
Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie okresu produkcji części zamiennych z 10 do 8 lat? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonał już stosownej modyfikacji w wyjaśnieniu nr 1.  
 
Pytanie nr 6: 
Dotyczy zapisów umowy § 9 ust. 1a) oraz ust. 1c) 
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Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kar umownych z 1% na 0,5% 
wartości brutto umowy określonej w § 2 ust. 1  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
Pytanie nr 7: 
Dotyczy zapisów umowy § 9 ust. 1b) 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,5% na 0,1% 
wartości brutto umowy określonej w § 2 ust. 1  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
Pytanie nr 8: 
Dotyczy zapisów umowy § 9 ust. 1d) 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej z 10% na 5% 
wartości brutto umowy określonej w § 2 ust. 1  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
Pytanie nr 9: 
Dotyczy zapisów umowy § 9 ust. 1c) 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od naliczania kar umownych za każdy dzień 
zwłoki w realizacji uprawnień gwarancyjnych jeśli Wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy na czas 
naprawy, co zapewni ciągłość pracy w pracowni. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
Pytanie nr 10: 
Dotyczy zapisów umowy § 11  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu istniejącego na zapis o następującym 
brzmieniu: 
„Sprzedawca nie ma prawa dokonywać przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, 
jak również podejmować jakichkolwiek czynności prawnych ani faktycznych w następstwie których 
może dojść do zmiany po stronie wierzyciela a w szczególności zawierać umów, w których podmiot 
trzeci zobowiąże się do poręczenia za zobowiązania Kupującego wynikające z niniejszej umowy, za 
wyjątkiem Banku Wykonawcy finansującego kontrakt.”  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
Pytanie nr 11: 
Dotyczy Załącznika nr 4 do formularza oferty, pkt. 2 
Czy Zamawiający dopuści wideogastroskop o głębi ostrości 5-100 mm z własnym niezależnym 
procesorem wizyjnym i źródłem światła spełniający pozostałe wymagania zapisów SIWZ? 
Uzasadnienie:  Oferowany zestaw można ustawić na tym samym wózku endoskopowym, na którym 
znajduje się obecnie zestaw firmy Olympus. Jednocześnie oferowany przez nas procesor wizyjny wraz 
ze źródłem światła : EPK-100p firmy PENTAX można podłączyć do monitora znajdującego się na 
wieży endoskopowej.  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
Zamawiający niniejszym pismem nie wprowadził zmiany do SIWZ, które wymagają dodatkowego 
czasu na dokonanie zmian w przygotowywanych ofertach. W związku z tym Zamawiający nie 
przedłuża termin składania i otwarcia ofert. Miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania 
ofert. 

          Z poważaniem 


