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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego poniżej kwoty, o której mowa w art. 11 ust. 8 Pzp,
pn. ,, Dostawa aparatu i osprzętu do przeprowadzania sekwencjonowania nowej
generacji –NGS dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie”
- DZ-262-17/2017.
WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Zamawiający – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, działając na podstawie
art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, niniejszym
wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Pytanie nr 1 – dotyczy: CZĘŚĆ II SIWZ - ,,Projekt umowy” § 3 ust. 2
Prosimy o wykreślenie z ust. 2 zapisu o wymianie materiałów i elementów zużywalnych
wskazanych w instrukcji serwisowej producenta z uwagi na fakt, że gwarancja nie obejmuje
wymiany materiałów i elementów zużywalnych.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę.
Zamawiający informuje, że § 3 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: ,, Gwarancja
obejmuje wszystkie czynności i koszty niezbędne do usunięcia awarii, usterki lub wady,
w szczególności: czas i koszty dojazdu i zakwaterowania serwisanta; pracę serwisu; oględziny
i diagnostykę urządzenia; naprawę; wymianę części zamiennych, wskazanych w instrukcji
serwisowej przez producenta do wymiany.”

Pytanie nr 2 – dotyczy: Załącznik nr IIIB – Zestawienie parametrów technicznoużytkowych przedmiotu zamówienia pkt III ppkt 1, CZĘŚĆ II SIWZ - ,,Projekt
umowy” § 3 ust. 4
W Załączniku nr III B (Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu
zamówienia pkt III ppkt 1) Zamawiający określił następujące wymagania dotyczące
świadczenia usług serwisowych:
,,1. Czas reakcji serwisu z uwzględnieniem zdalnej diagnozy do 5 dni roboczych”.

Prawdopodobnie omyłkowo powyższe wymagania nie zostały wprowadzone do wzoru
umowy. Prosimy o odpowiednią modyfikacje projektu umowy, tak by odpowiadała
wymaganiom przedstawionym w Załączniku nr III B.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że w Załączniku nr IIIB do SIWZ, tj. w Zestawieniu parametrów
techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia wykreśleniu podlega pkt. III – Warunki
serwisu i gwarancji.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że § 3 ust. 4 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
,,Wykonawca zobowiązuje się w ramach serwisu gwarancyjnego do reakcji serwisu
w terminie 5 dni od otrzymania na piśmie bądź faxem lub e-mail zawiadomienia o awarii,
usterce lub wadzie zamontowanego sprzętu oraz do jej usunięcia w terminie maksymalnie
21 dni licząc od zawiadomienia o zaistniałej awarii, usterce lub wadzie z zastrzeżeniem
ust. 6.”

Pytanie nr 3 – dotyczy: CZĘŚĆ II SIWZ - ,,Projekt umowy” § 3 ust. 5
Prosimy o usunięcie zapisu z punktu 5 ,,Do upływu terminu wlicza się również dni wolne od
pracy.” z uwagi na fakt, iż Wykonawca nie jest w stanie podjąć czynności serwisowych w dni
ustawowo wolne od pracy.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie z § 3 ust. 5 zapisu: ,,Do upływu terminu wlicza
się również dni wolne od pracy.” Zamawiający informuje, że jeżeli nic innego nie wynika
z treści czynności to terminy są obliczane zgodnie z regulacjami przyjętymi w ustawie
Kodeks cywilny. Jak stanowi art. 115 k.c. ,, Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności
przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa
następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.”

Pytanie nr 4 – dotyczy: CZĘŚĆ II SIWZ - ,,Projekt umowy” § 3 ust. 7
Czy Zamawiający dopuści możliwość, aby w przypadku trzykrotnej awarii tej samej części
lub podzespołu urządzenia wymianie będzie podlegała sama część/podzespół a nie cały
aparat? Inaczej, nawet w przypadku mało istotnej awarii może zajść konieczność wymiany
urządzenia, co pociągnęłoby za sobą ogromny koszt dla Wykonawcy.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę.
Zamawiający informuje, że § 3 ust. 7 otrzymuje nowe następujące brzmienie: ,,Wykonawca
zobowiązuje się do wymiany części/podzespołu na nowy w przypadku wystąpienia w okresie
trwania gwarancji i rękojmi trzech awarii, usterek lub wad tej samej części lub podzespołu.
Wymiana gwarancyjna sprzętu nastąpi w czasie nie dłuższym niż 30 dni od daty przyjęcia
reklamacji.”
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Pytanie nr 5 – dotyczy: CZĘŚĆ II SIWZ - ,,Projekt umowy” § 3 ust. 8 i ust. 9
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu z ustępu 8 i 9 o wymogu instalacji
sprzętu zastępczego i zapewnienia lub pokrycia kosztów wykonywania badań w innej
jednostce. Pragniemy zwrócić uwagę, że w przypadku tak zaawansowanych urządzeń
oferowanie urządzenia zastępczego/zapewnienia lub pokrycia kosztów wykonywania badań
w innej jednostce nie jest ogólnie przyjętą praktyką i stanowi bardzo wysoki dodatkowy koszt
dla Wykonawcy. Dodatkowo, z uwagi na czasochłonne procedury instalacyjne – konieczność
kalibracji urządzenia oraz przeprowadzenia reakcji testowej przed oddaniem go do użytku
– dostarczenie urządzenia zastępczego nie byłoby efektywnym rozwiązaniem.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę.
Zamawiający informuje, że § 3 ust. 8 i 9, II CZĘŚCI SIWZ, tj. w Projekcie umowy, podlegają
wykreśleniu.

Pytanie nr 6 – dotyczy: CZĘŚĆ II SIWZ - ,,Projekt umowy” § 3 pkt. 10
Prosimy o usunięcie zapisu § 3 ust. 10. Pragniemy zauważyć, że naprawy mogą być
wykonywane wyłącznie przez autoryzowany personel co stanowi warunek utrzymania
gwarancji. Wykonanie napraw przez osoby trzecie skutkuje utratą gwarancji i może
prowadzić do trwałych uszkodzeń urządzenia. Składając ofertę Wykonawca kalkuluje cenę
w oparciu o koszt pracy własnego personelu i nie może uwzględnić kosztów dodatkowych
o nieznanej wartości.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wykreślenie § 3 ust. 10 w II CZĘŚCI SIWZ
tj. w Projekcie Umowy. Zamawiający w przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę awarii,
usterki lub wady musi zostawić sobie możliwość powierzenia naprawy osobie trzeciej na
koszt i ryzyko Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający informuje, że naprawa zostanie
powierzona osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje i zdolności techniczne.

Pytanie nr 7 – dotyczy: SIWZ § 17 – Opis kryteriów i sposobu oceny ofert – ust. 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby szkolenia zostały przeprowadzone w następujących po
sobie dniach tygodnia (np. od poniedziałku do czwartku) z wyłączeniem sobót i niedziel oraz
innych dni ustawowo wolnych od pracy ?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę aby szkolenia były prowadzone z wyłączeniem sobót i niedziel.
Zamawiający informuje, że kwestia dotycząca przeprowadzenia szkoleń w następujących po
sobie dniach tygodnia będzie uregulowana z wybranym Wykonawcą.

3

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
W załączeniu:
 wzór umowy po zmianach
 załącznik nr IIIB do SIWZ, tj. Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych
przedmiotu zamówienia

W imieniu Zamawiającego:

KANCLERZ
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie
mgr inż. Jerzy Piwowarczyk
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