Szczecin, dnia 23.05.2018 r.
sygn. DZ-254-2018/PK
bip.pum.edu.pl

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego powyżej kwoty, o której mowa w art. 11 ust. 8 Pzp,
pn. „Dostawa, montaż i uruchomienie symulatora karetki wraz z
wyposażeniem na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych Pomorskiego
Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie” – DZ-262-14/2018.
WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE treści SIWZ

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
Działając z mocy art. 38 ust 1 ustawy Prawa zamówień publicznych, zwracamy się o
wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W niniejszym przetargu
Zamawiający wymaga:
§7
Warunki udziału w postępowaniu, sposób ich oceny, związane z nimi dokumenty oraz
dokumenty przedmiotowe
II. Warunki udziału (przesłanki pozytywne)
1. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełnią następujące, określone w
ogłoszeniu o zamówieniu warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
3) posiadania zdolności technicznej lub zawodowej – w zakresie
A. Doświadczenia,
By warunek został spełniony Zamawiający wymaga by wykonawcy ubiegający się o
udzielenie zamówienia wykazali się zrealizowaniem przynajmniej jednej dostawy (kontraktu)
odpowiadającej przedmiotowi zamówienia o wartości równej lub przekraczającej 600 000,00
zł brutto.
Za zadanie odpowiadające przedmiotowi zamówienia Zamawiający uzna dostawę wraz z
montażem symulatora karetki wraz z wyposażeniem.
Czy zamawiający uzna za spełniającą warunki udziału w postępowaniu firmę, która wykaże
się należytym zrealizowaniem co najmniej jednej dostawy (kontraktu) odpowiadającej
przedmiotowi zamówienia o wartości równej lub przekraczającej 600 000,00 zł brutto, ale z
postępowań podzielonych na zadania, gdzie wartości symulatorów ambulansów i
wyposażenia w oddzielnych zadaniach łącznie przekraczały wymagane 600 000,00 zł brutto?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że treść §7, II, 1, 3)A otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
1

A. Doświadczenia,
By warunek został spełniony Zamawiający wymaga by wykonawcy ubiegający się o
udzielenie zamówienia wykazali się zrealizowaniem przynajmniej jednej dostawy
(kontraktu) odpowiadającej przedmiotowi zamówienia o wartości równej lub
przekraczającej 350 000,00 zł brutto.
Za zadanie odpowiadające przedmiotowi zamówienia Zamawiający uzna dostawę wraz z
montażem symulatora karetki wraz z wyposażeniem.
Pytanie nr 2
Działając z mocy art. 38 ust 1 ustawy Prawa zamówień publicznych, zwracamy się o
wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W niniejszym przetargu
Zamawiający wymaga:
Zastosowanie zbyt wysokiego zabezpieczenie należytego wykonania umowy nakłada
nieproporcjonalnie wysokie obciążenia, tym samym zniechęcające Wykonawców do
ubiegania się o udzielenie zamówienia i podjęcia się realizacji kontraktu. Zamawiający
dysponując środkami publicznymi nie może dopuścić do sytuacji, w której postanowienia
SIWZ będą paraliżowały wykonanie kontraktu oraz pozostawiały Zamawiającego w
niepewności i stawiały pod znakiem zapytania powodzenie całej inwestycji.
W związku z powyższym, czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby Wykonawca, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza, wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy
w wysokości 3% wartości nominalnej zobowiązania wynikającego z umowy?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Ustawodawca dopuszcza wymaganie zabezpieczenia wykonania kontaktu w wymiarze do
10% jego nominalnej wartości.
Środek ten służy zwiększeniu pewności należytego wykonania kontaktu i ochronie
uzasadnionego interesu Zamawiającego, jako instytucji z sektora finansów publicznych. Jego
zastosowanie nie stanowi żadnej przeszkody w złożeniu oferty, jeżeli Wykonawca zakłada
należyte i terminowe wywiązywanie się ze zobowiązań umownych.
Pytanie nr 3
Prosimy o skorygowanie zapisu zawartego w §7 pkt IV ppkt 11) g) SIWZ, który w obecnej
formie jest niezrozumiały.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że §7 pkt IV ppkt 11) g) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Wykonawca przesyła zamawiającemu dokument przed upływem terminu składania ofert”
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Pytanie nr 4
Prosimy o wyjaśnienie czy przez treść zapisu zawartego w §7 pkt IV ppkt 11) h) SIWZ
należy rozumieć, iż: za termin wpływu dokumentu JEDZ Zamawiający uzna datę jego
zamieszczenia w środku komunikacji elektronicznej. Takie rozumienie terminu doręczenia
wiadomości jest zgodne z orzecznictwem Sądów i KIO, w tym z wyrokiem Sądu Rejonowego
Gdańsk-Południe w Gdańsku VI P 181/15, w którym Sąd podkreślił, że oświadczenie woli
wyrażone w postaci elektronicznej jest złożone innej osobie z chwilą, gdy wprowadzono je do
środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jego
treścią, co oznacza iż chwila odbioru wiadomości elektronicznej nie ma znaczenia prawnego,
liczy się chwila umieszczenia w środku komunikacji elektronicznej, która z założenia jest
natychmiastowa.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że ocena momentu, w którym Wykonawca wywiąże się z
obowiązku przedłożenia dokumentu zostanie dokonana przy uwzględnieniu wszelkich
okoliczności faktycznych oraz w oparciu o obowiązujące przepisy z zastosowaniem wykładni
realizowanej również w oparciu o obowiązujące orzecznictwo.
Wykonawca zobowiązany jest przedkładać dokumenty z zachowaniem należytej staranności
bez względu na obowiązującą formę ich złożenia.
Pytanie nr 5
Prosimy o wyjaśnienie czy przez treść zapisu zawartego w §10 pkt 3 SIWZ należy rozumieć,
iż: Zamawiający nie zastrzega również osobistego obowiązku wykonania przez wykonawcę
kluczowych części zamówienia.
Odpowiedź:
Tak – wynika to w sposób oczywisty z treści przedmiotowego zapisu.
Pytanie nr 6
W nawiązaniu do treści §11 pkt 5 SIWZ, prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku wpłaty
wadium w formie pieniądza wystarczy, iż na przelewie znajdzie się dopisek: „Wadium: DZ262-14/2018 – Dostawa, montaż i uruchomienie symulatora karetki”?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę.
Zapis umożliwia bezbłędną identyfikację tytułu wpłaty i tym samym jest on dopuszczalny.
Pytanie nr 7
W nawiązaniu do treści §17 pkt 4 SIWZ, prosimy o podanie wzoru na podstawie którego
wyliczane będą punkty w kryterium „Warunki serwisu”- określenie „proporcjonalnie” nie jest
dla nas jednoznaczne.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że zapis nie powinien budzić wątpliwości interpretacyjnych.
a) czas naprawy w okresie gwarancji proporcjonalnie do 4 pkt –
Wykonawca zobowiązany jest zaoferować termin od 3 do 14 dni (wartość najniższa=4 pkt),
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b) czas naprawy w okresie gwarancji w przypadku konieczności sprowadzenia
części z zagranicy proporcjonalnie do 4 pkt –
Wzór, który będzie zastosowany dla podpunktów a) oraz b) jest następujący:
C
Wartość punktowa ceny = R  n 
Cb
gdzie:
R – ranga ocenianego kryterium,
Cn – wartość najniższa,
Cb – wartość badana.

Pytanie nr 8
W nawiązaniu do treści §24 pkt 1 SIWZ, prosimy o wyjaśnienie czy pod pojęciem: „wartość
nominalna zobowiązania wynikającego z umowy” należy rozumieć „wartość umowną
brutto”.
Odpowiedź:
Tak – sformułowanie odnosi się do tej wartości.
Pytanie nr 9
Prosimy o uzupełnienie dokumentów przetargowych poprzez przekazanie Wykonawcom –
zamieszczenie na stronie internetowej – Części II SIWZ –Projekt umowy. Prosimy również o
potwierdzenie, iż w związku z brakiem możliwości wcześniejszego zapoznania się z wzorem
umowy, Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące tego
dokumentu, nawet o ile zostaną one przekazane po ustawowym terminie na zadawanie pytań.
Zwracamy uwagę, iż w treści oferty Wykonawca zobowiązany jest zaakceptować zawarty w
SIWZ projekt umowy, co nie jest możliwe bez zapoznania się z nim i wyjaśnienia wszelkich
związanych z nim wątpliwości.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że wzór umowy został udostępniony.
Zamawiający wyjaśnił podniesione przez Wykonawców kwestie dotyczące wzorca
umownego w treści niniejszego dokumentu.
Pytanie nr 10
Prosimy o wyjaśnienie treści Załącznika Nr 4 do SIWZ, w zakresie kolumny: „Nazwa (Firma)
Podwykonawcy (jeśli dotyczy)”. Czy należy przez to rozumieć, iż zgodnie z przepisami
Wykonawca ma podać nazwy podwykonawców jedynie w przypadku kiedy są one mu znane
na etapie składania ofert.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że Wykonawca zobowiązany jest podać dane podwykonawców,
jeżeli są one mu znane – zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Pytanie nr 11
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W związku z treścią Części III SIWZ §1 pkt 3 ppkt 11) prosimy o wskazanie jakie dokładnie
elementy wykonanej dostawy miałyby zostać uwzględnione na fakturze VAT. Wykonawca
podkreśla, iż nie ma możliwości wyszczególnienia na fakturze każdego elementu dostawy, ze
względu na niepodzielny charakter głównego przedmiotu zamówienia. Co do zasady możliwe
jest wyszczególnienie na fakturze elementów dających się wyodrębnić takich jak: koszt
dostawy, montażu, transportu, uruchomienia, pompa infuzyjna itp.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż wskazany przez Wykonawcę zapis dotyczy wyłącznie odrębnych
rzeczy ruchomych stanowiących przedmiot dostawy.
Wykonawca nie jest zobowiązany do uwzględniania ani usług związanych z dostawą, takich
jak transport czy montaż ani przedmiotów, które stanowią części rzeczy z punktu widzenia
unormowań ustawy Kodeks cywilny.
Pytanie nr 12
Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o wprowadzenie do wzoru
umowy katalogu zmian umowy jakie dopuszcza Zamawiający o następującym brzmieniu:
„Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający dopuszcza zmianę
umowy w następujących przypadkach:
a) zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia;
b) zmiany numeru konta bankowego w przypadku zaistnienia okoliczności których
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
c) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści
umowy do aktualnego stanu prawnego;
d) nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku
przekształceń, przejęć, itp.;
e) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej
umowy, sprzętem o wyższej jakości, w przypadkach, których nie można było
przewidzieć w chwili zawierania umowy, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego
sprzętu nie ulegnie zwiększeniu”.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że z zakresie opisanych przez Wykonawcę przesłanek:
a) zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia – wyraża zgodę,
b) zmiany numeru konta bankowego w przypadku zaistnienia okoliczności których
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – nie wyraża zgody,
c) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści
umowy do aktualnego stanu prawnego – nie wyraża zgody (Okoliczność jest
uwzględniona – ustęp 2 pkt 1).
d) nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku
przekształceń, przejęć, itp. – nie wyraża zgody
e) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej
umowy, sprzętem o wyższej jakości, w przypadkach, których nie można było
przewidzieć w chwili zawierania umowy, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego
sprzętu nie ulegnie zwiększeniu” – nie wyraża zgody (Okoliczność jest
uwzględniona – ustęp 2 pkt 4).
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W związku z powyższym §8 ustęp 2 wzorca umownego otrzymuje nowe, następując
brzmienie:
„Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian
postanowień przedmiotowej umowy w stosunku do treści złożonej oferty w
następującym zakresie okolicznościach i warunkach:
1) gdy konieczność wprowadzenia modyfikacji wyniknie ze zmiany
powszechnie obowiązujących przepisów prawa, na mocy których na
Zamawiającego lub Wykonawcę nałożony zostanie obowiązek zrealizowania
przedmiotu zamówienia w sposób różniący się od zaoferowanego w ofercie
lub obowiązek zmiany trybu wykonania zamówienia – z zastrzeżeniem, że
treść zmiany przepisów nie była uchwalona przed wszczęciem postępowania
o udzielenie zamówienia, w wyniku którego zawarto niniejszą umowę.
2) gdy podczas realizacji umowy wystąpią nieprzewidywalne na etapie
zawierania umowy okoliczności uniemożliwiające zrealizowanie przedmiotu
zamówienia w sposób przewidziany w ofercie, a udzielenie w tym zakresie
innego zamówienia publicznego w trybie ustawy prawo zamówień
publicznych będzie niemożliwe lub niecelowe ze względu na interes
publiczny,
3) gdy z przyczyn, których nie można było wcześniej przewidzieć wystąpi
konieczność modyfikacji terminu wykonania zamówienia,
4) w przypadku konieczności zmiany parametrów technicznych urządzeń, pod
warunkiem, że zamówienie zostanie zrealizowane po cenie zawartej w
ofercie, a określone w specyfikacji rozwiązania ulegają zmianie na lepsze lub
przynajmniej równoważne w stosunku od oferowanych w ofercie,
5) zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia.
Pytanie nr 13
Prosimy o udostępnienie Wykonawcom na stronie internetowej Zamawiającego rachunku
wyników/bilansu za dwa ostatnie lata i okres bieżący.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Wniosek Wykonawcy nie ma charakteru wyjaśnienia treści SIWZ, a tym samym jest
bezprzedmiotowy.
Pytanie nr 14
W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o
wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:
Wykonawca oświadcza, iż przyjął Kodeks Etyczny Grupy Kapitałowej (Kodeks) w skład
której wchodzi Wykonawca
Zamawiający zgadza się respektować i przestrzegać postanowień Kodeksu, zamieszczonego
na stronie internetowej Dostawcy: http://*
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Każde naruszenie wymogów określonych w Kodeksie daje prawo Wykonawcy do
rozwiązania Umowy”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Przedmiotowe unormowania są wewnętrzną kwestią Wykonawcy, a treść Specyfikacji musi
być wyczerpująca i tożsama dla wszystkich podmiotów chcących się ubiegać o udzielnie
zamówienia. Tym samym oczywistym jest, że Zamawiający nie ma możliwości prawnej
implementacji ww. norm.
Pytanie nr 15
W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o
wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:
1) Wykonawca XXX przyjął wytyczne Grupy Kapitałowej w skład której wchodzi
Wykonawca XXX dotyczące zgodności na poziomie międzynarodowym w zakresie
korporacyjnej odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych za czyny zabronione
pod groźbą kary” (dalej Wytyczne), których treść znajduje się na stronie www pod
następującym linkiem (**).
2) Zamawiający niniejszym oświadcza, że zapoznał się z Wytycznymi.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Przedmiotowe unormowania są wewnętrzną kwestią Wykonawcy, a treść Specyfikacji musi
być wyczerpująca i tożsama dla wszystkich podmiotów chcących się ubiegać o udzielnie
zamówienia. Tym samym oczywistym jest, że Zamawiający nie ma możliwości prawnej
implementacji ww. norm.
Pytanie nr 16
W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o
wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:
„Klauzula salwatoryjna
1. Strony oświadczają iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Umowy, z mocy
prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu
administracyjnego lub sądu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe
postanowienia Umowy zachowują pełną moc i skuteczność.
2. Postanowienia Umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zostaną
zastąpione, na mocy Umowy, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni
skutecznymi, które wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do
pierwotnych korzyści gospodarcze dla każdej ze Stron.
3. Jeżeli postanowień Umowy nie da się zastąpić postanowieniami ważnymi i w pełni
skutecznymi albo jeżeli okaże się, że Umowa zostanie uznana za nieważną bądź
nieskuteczną wówczas Strony zawrą porozumienie w przedmiocie przeniesienia
własności przedmiotu umowy na zamawiającego za zaliczeniem ceny zapłaconej
wykonawcy przez zamawiającego z tytułu przeniesienia własności przedmiotu
umowy.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
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Pytanie nr 17
W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o
wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:
„Klauzula reklamacyjna
1. Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia reklamacji na działalność lub usługi
świadczone przez Dostawcę, w części dotyczącej usługi finansowej lub rozliczeń
pieniężnych.
2. Reklamacje mogą być składane wyłącznie w następujących formach:
1) ustnie:
a. w formie telefonicznej pod następującym numerem: +48 xxxxx.
b. osobiście w siedzibie Dostawcy – Dział Compliance oraz AML.
2) w formie pisemnej:
a. przesyłką pocztową na adres korespondencyjny: xxxxxxxxxxxxxx.
b. osobiście w siedzibie Dostawcy – Dział Compliance oraz AML.
3) pocztą elektroniczną na następujące adresy e-mail: xxxxxxxxxxx.
3. Reklamacje mogą być składane przez Zamawiającego osobiście lub za pośrednictwem
kuriera, posłańca lub pełnomocnika dysponującego pełnomocnictwem w formie zwykłej.
4. Na żądanie Zamawiającego Dostawca potwierdza wpływ reklamacji pisemnie (przesyłką
pocztową) lub pocztą elektroniczną lub w innej formie uprzednio uzgodnionej z Dostawcą.
5. Dostawca rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie
30 dni od jej otrzymania. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy rozpatrzenie
reklamacji nie będzie możliwe w terminie 30 dni, Dostawca poinformuje o tym
Zamawiającego, wskazując:
1) przyczyny braku możliwości dotrzymania terminu 30 dni na rozpatrzenie
reklamacji,
2) okoliczności wymagające wyjaśnienia,
3) ostateczny termin udzielania odpowiedzi na reklamację, który nie może być dłuższy niż 60
dni od dnia otrzymania reklamacji.
6. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o dostarczenie dodatkowych danych
kontaktowych lub informacji oraz posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji dotyczącej
składanej reklamacji, jakie mogą okazać się niezbędne w celu sprawnego przeprowadzenia
procesu rozpatrywania reklamacji.
7. Odpowiedź na reklamację Zamawiającego zostanie udzielona przez Dostawcę w postaci
papierowej (przesyłką pocztową) lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji albo
pocztą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że Dostawca udzieli odpowiedzi na reklamację pocztą
elektroniczną wyłącznie na wniosek Zamawiającego.
8. W przypadku niedotrzymania przez Dostawcę terminu przewidzianego na rozpatrzenie
reklamacji, reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Zamawiającego.
9. Zamawiający niezadowolony z wyjaśnień uzyskanych w odpowiedzi Dostawcy na
reklamację ma możliwość wystąpić z:
1) wnioskiem do Rzecznika Finansowego o rozpatrzenie sprawy zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o
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Rzeczniku Finansowym. Szczegółowe informacje dot. Rzecznika Finansowego dostępne są
na stronie internetowej: https://rf.gov.pl/.
2) powództwem przeciwko Dostawcy do właściwego sądu powszechnego.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 18
W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o
wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:
„Klauzula ochrony danych osobowych
Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002
r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wykonawcę z siedzibą w
……przy al. …………., zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym-Rejestrze
Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla …………… pod nr KRS:
…………., NIP: ……………, REGON: ………….., o kapitale zakładowym w wysokości
………. zł – pokryty w całości (dalej: „Wykonawca”) moich danych osobowych w zakresie
niezbędnym do zawarcia, wykonania umowy oraz do dochodzenia roszczeń związanych z
zawartą umową.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Jednocześnie informuje się Wykonawców, że Zamawiający dopuszcza na wniosek
Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa podpisanie odpowiedniej klauzuli o
przetwarzaniu danych w związku z zawartą umową.
Pytanie nr 19
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania zdolności
technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia w przypadku, gdy Wykonawca
przedstawi dostawę fabrycznie nowego ambulansu z zabudową medyczną wraz z montażem
oraz zestawu wyposażenia umożliwiającego odtworzenie przykładowych warunków działania
zespołu karetki wraz z montażem, sprawdzenie prawidłowości działania i funkcjonowania
oraz przeszkoleniem z zakresu obsługi sprzętu dla Uniwersytetu o wartości równej lub
przekraczającej 600 000,00 zł brutto.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że na tym etapie postępowania nie weryfikuje się zdolności
Wykonawcy do realizacji zamówienia.
Ocena podmiotowa zostanie dokonana po upływie terminu składania ofert, po przedłożeniu i
zweryfikowaniu wymaganych w tym zakresie dokumentów. Wykonawca uprawniony jest do
wnioskowania o ewentualne wyjaśnienia treści samego warunku udziału, jednak wniosek nie
zawiera takich znamion.
Analiza przedstawionego opisu kontraktu wskazuje, że mógłby on spełniać wymagania
Zamawiającego pod warunkiem prawidłowego wykazania jego należytej realizacji i
ostatecznego potwierdzenia spełnienia wszystkich obowiązujących wymagań.
Pytanie nr 20
Prosimy o zmianę zapisu zawartego w §1 ust. 5 projektu umowy, poprzez usunięcie z jego
treści zwrotu „bez zastrzeżeń”. Zastrzeżenia zawarte w protokole zdawczo-odbiorczym nie
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powinny mieć wpływu na odpowiedzialność wykonawcy za ryzyko utraty lub zniszczenia
przedmiotu umowy. Jeżeli zastrzeżenia nie będą skutkowały odmową przyjęcia urządzenia
przez Uniwersytet wszelkie ryzyka powinien ponosić Zamawiający.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę.
W związku z powyższym treść §1 ustęp 5 trzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Ryzyko utraty lub zniszczenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego z chwilą
dokonania odbioru przedmiotu umowy, potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym”.
Pytanie nr 21
Prosimy o wyjaśnienie zapisu zawartego w §2 ust. 1 projektu umowy, poprzez
potwierdzenie, iż pod pojęciem „miejsce wydania przedmiotu i wykonania umowy” należy
rozumieć miejsce dostawy symulatora.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza wyżej wskazaną okoliczność.
Pytanie nr 22
Prosimy o modyfikację §2 ust. 3 projektu umowy, ponieważ przekazanie zlecenia za
pośrednictwem poczty elektronicznej i faksu nie jest uznawane za formę pisemną.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że w §2 ust. 3 zapis „w formie pisemnej” otrzymuje brzmienie:
„pisemnie”.
Pytanie nr 23
Prosimy o wyjaśnienie, co zamawiający rozumie pod pojęciem: „określenie zakresu i ilości
przekazywanych przedmiotów” , które powinien zawierać protokół, zgodnie z §2 ust. 5 pkt 3)
projektu umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że zastosowane sformułowanie odnosi się do obowiązku
wyspecyfikowania w protokole liczby i typu dostarczonych rzeczy.
Pytanie nr 24
Prosimy o modyfikację §2 ust. 13 projektu umowy, poprzez dopisanie iż trzydniowy termin
na rozpoznanie przez Wykonawcę zastrzeżeń Zamawiającego dotyczy dni roboczych.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 25
Prosimy o zmodyfikowanie §3 ust. 4 projektu umowy poprzez nadanie mu treści:
„Wykonawca zobowiązuje się w ramach serwisu gwarancyjnego do reakcji serwisu w
terminie 24 godzin od doręczenia zawiadomienia. Czas reakcji serwisu gwarancyjnego na
zgłoszoną awarię i przystąpienie do usuwania awarii liczony będzie w dni robocze od
momentu doręczenia zawiadomienia ze strony Zamawiającego Wykonawcy, dokonanego w
formie faxowej lub mailowej,z tym zastrzeżeniem, że fax i e-mail, w przypadku wysłania go
między godz. 8.00 a 16.00 w danym dniu roboczym uznany jest za doręczony w tym dniu
roboczym, natomiast w przypadku wysłania go po godz. 16 lub w dniu nie będącym dniem
roboczym, uznany jest za doręczony w następnym dniu roboczym”. Wykonawca zobowiązuje
się do usunięcia awarii, usterki lub wady w terminie …. dni od zawiadomienia.
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Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 26
Prosimy o zmodyfikowanie §3 ust. 4 projektu umowy poprzez dopisanie, iż okres gwarancji
ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy.
Odpowiedź:
Unormowane to zawarte jest w §3 ust. 5.
Treść §3 ust. 5 wzorca umownego otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia okresu gwarancji o czas naprawy, w przypadku
napraw trwających dłużej niż 1 dzień. Do upływu terminu wlicza się również dni wolne od
pracy.
Pytanie nr 27
Prosimy o zmodyfikowanie §3 ust. 7 projektu umowy, tak aby 5 uzasadnionych reklamacji
tej samej części urządzenia obligowało Wykonawcę do wymiany aparatury na nową.
Pozostawienie obecnych zapisów w umowie podnosi ryzyko po stronie Wykonawcy i
spowoduje znaczny wzrost ceny oferty.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje że §3 ust. 7 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Wykonawca zobowiązuje się do wymiany danej części lub podzespołu na nowy w
przypadku wystąpienia w okresie trwania gwarancji 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”.
Pytanie nr 28
Prosimy o dodanie do §3 ust. 12 zdania drugiego w brzmieniu: „W przypadku, gdy niezależny
podmiot potwierdzi niewłaściwe użytkowanie sprzętu przez Zamawiającego, koszt ekspertyzy
ponosi Zamawiający”
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę.
W związku z tym treść przedmiotowego ustępu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„W przypadku sporów powstałych na tle napraw gwarancyjnych, które w ocenie Wykonawcy
stanowią następstwo nieprawidłowego użytkowania przedmiotu umowy przez
Zamawiającego, ten ostatni uprawniony będzie do przekazania sprzętu niezależnemu
podmiotowi, w celu dokonania oceny bez utraty gwarancji na koszt Wykonawcy. W
przypadku, gdy niezależny podmiot potwierdzi niewłaściwe użytkowanie sprzętu przez
Zamawiającego, koszt ekspertyzy ponosi Zamawiający”.
Pytanie nr 29
Mając na względzie miarkowanie kar umownych prosimy Zamawiającego o zmniejszenie
wysokości kar umownych:
 określonych w §7 ust. 1 ppkt 1 projektu umowy z 15% na 5%.
 określonych w §7 ust. 1 ppkt 2 projektu umowy z 0,8% na 0,2%.
 określonych w §7 ust. 1 ppkt 3 projektu umowy z 15% na 5%.
 określonych w §7 ust. 1 ppkt 4 projektu umowy z 0,4% na 0,2%.
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Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 30
Z uwagi na fakt, iż długi pieniężne są traktowane w kodeksie cywilnym, jako długi oddawcze
prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów w §6 ust. 4 projektu umowy na: „Za termin
zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy wskazanego na fakturze
VAT”.
Odpowiedź:
W związku z powyższym §6 ust. 4 projektu umowy otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Za termin zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy”.
Pytanie nr 31
Prosimy Zamawiającego o zastąpienie słowa „opóźnienie” zawartego w §7 ust.1 pkt 2 i 3
projektu umowy określeniem „zwłoka”.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 32
Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu §7 ust. 4 projektu umowy na następujący:
„Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty
księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty nie krótszym niż 7 dni od
daty jej otrzymania”. Pozytywna odpowiedź Zamawiającego będzie miała korzystny wpływ
na wysokość zaoferowanej ceny.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 33
Prosimy wprowadzenie w §7 projektu umowy zapisu „W przypadku odstąpienia Wykonawcy
od wykonania postanowień niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości umowy brutto.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że wprowadzony zostaje w §7 ustęp 5 o treści:
„W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialność Zamawiający – kara umowna należna Wykonawcy będzie wynosiła 10%
wartości wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w §5”;
Pytanie nr 34
Prosimy Zamawiającego o zastąpienie słowa „Zamawiający” zawartego w §7 ust. 3 projektu
umowy określeniem „Strony”.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę.
Zobowiązania Zamawiającego maja charakter przede wszystkim pieniężny.
Pytanie nr 35
Prosimy o uszczegółowienie zapisu zawartego w §9 ust. 1 pkt c) projektu umowy, poprzez
wskazanie jakie istotne naruszenia umowy mogą stanowić podstawę do odstąpienia przez
Zamawiającego od umowy.
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Odpowiedź:
Zamawiający informuje że §9 ust. 1 pkt c) projektu umowy podlega wykreśleniu..
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych, niniejszym modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia wyznaczając nowy termin składania ofert:



termin składania ofert 07.06.2018 r. godz. 1000.
termin otwarcia ofert 07.06.2018 r. godz. 1100.

KANCLERZ
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie
mgr inż. Krzysztof Goralski

W załączeniu:
1) SIWZ po modyfikacji,
2) Wzór umowy po modyfikacji,
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