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SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE 

EP/220/28/2020/3                                                                     Szczecin, dnia 26.10.2020r. 
 
 

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
 
dotyczy: przetargu nieograniczonego znak sprawy: EP/220/28/2020 pn.: Serwis, konserwacja, 
obsługa oraz usuwanie awarii systemu poczty pneumatycznej w SPWSZ w Szczecinie 

 
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (t. j.: Dz. U. z 2019r., poz. 1843 ze zm., dalej – „ustawa Pzp”), Samodzielny Publiczny 
Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak  sprawy j. w. 
zostały złożone pytania do treści specyf ikacji istotnych warunków zamówienia (dalej – „SIWZ”) 
oraz zmieniono jej treść: 

 
Pytania Wykonawców: 
 
ZESTAW 1 
 
W opisie przedmiotu zamówienie pkt II ppkt 7b Zamawiający wymaga, aby awaria wymagająca wymiany części 
była usunięta w terminie do 10 dni. Ze względu na fakt, iż producentem instalacji jest firma zagraniczna i 
dostawy części mogą mieć wydłużony czas wysyłki zwraca się z zapytaniem. Czy Zamawiający dopuszcza 
usunięcie awarii związane z wymianą części w terminie dłuższym niż 10 dni w przypadku, gdy Wykonawca 
przedstawi oświadczenie lub druk Zamówienia części u producenta z terminem wysyłki części dłuższym niż 10 
dni. 
 
Odp.: Zamawiający dopuści usunięcie awarii związane z wymianą części w terminie dłuższym niż 
10 dni w przypadku, gdy Wykonawca przedstawi oświadczenie lub Zamówienie na złożone części u 
producenta z terminem wysyłki dłuższym niż 10 dni. 
 
W związku  z powyższym, Zamawiający zmienia treść SIWZ w zakresie opisu przedmiotu 
zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ w ten sposób, że w pkt II zmienia treść ppkt 
7b: z „w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie dłuższym jednak niż 10 dni w przypadku konieczności 
oczekiwania na specjalistyczne części, itp.” na „w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie dłuższym 
jednak niż 10 dni w przypadku konieczności oczekiwania na specjalistyczne części, itp. 
Zamawiający dopuszcza usunięcie awarii związane z wymianą części w terminie dłuższym niż 10 
dni w przypadku, gdy Wykonawca przedstawi oświadczenie lub Zamówienie na złożone części u 
producenta z terminem wysyłki dłuższym niż 10 dni.”. 
 

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 1 do SIWZ – opisie przedmiotu 
zamówienia, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego 
www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki” i na Platformie SmartPZP w zakładce 
„Dokumentacja Postępowania”. 
 
ZESTAW 2 
 
W formularzu ofertowym pkt 12 Wykonawca ma zaakceptować fakt, iż zapłata wynagrodzenia będzie odbywała 
się w terminie 60 dni, natomiast projekt umowy § 6 pkt 13 mówi, iż zapłata każdej faktury będzie w terminie 30 
dni. Proszę o poprawę formularza ofertowego. 
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Odp.: Odpowiadając na wniosek Wykonawcy, Zamawiający zmienia treść SIWZ w zakresie 
formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ w ten sposób, że zmienia treść 
oświadczenia nr 12: z „Akceptuję(-jemy), iż zapłata za zrealizowane zamówienia następować będzie częściami 
(na zasadach opisanych w projekcie umowy), w terminie 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej faktury.” na „Akceptuję(-jemy), iż zapłata za zrealizowane zamówienia 
następować będzie częściami (na zasadach opisanych w projekcie umowy), w terminie 30 dni od 
daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.”. 
 

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 2 do SIWZ – formularzu 
ofertowym, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego 
www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki” i na Platformie SmartPZP w zakładce 
„Dokumentacja Postępowania”. 
 
 
Ponadto, Zamawiający zmienia treść SIWZ w zakresie projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 

4 do SIWZ w ten sposób, że w § 3 (OPCJA) zmienia treść ust. 10: z „Zgłoszenia wad urządzeń lub części 
zamiennych następować będzie na adres e-mail przedstawiciela wykonawcy wskazany w § 12 ust. 2 Umowy.” na 
„Zgłoszenie wad urządzeń lub części zamiennych następować będzie na adres e-mail 
przedstawiciela wykonawcy wskazany w § 12 ust. 1 Umowy.”. 
 
Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 4 do SIWZ – projekcie umowy, 
który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w 
zakładce „załączniki” i na Platformie SmartPZP w zakładce „Dokumentacja Postępowania”. 
 
 
W związku z powyższym, Zamawiający przedłuża termin składania ofert, a tym samym termin ich 
otwarcia w poniższy sposób: 
 
- termin składania ofert – z 27.10.2020r., do godz. 08:00 na 30.10.2020r., do godz. 

08:00, 
- otwarcie ofert – z 27.10.2020r. o godz. 09:00 na 30.10.2020r. o godz. 09:00. 
 
W odniesieniu do powyższego zmianie ulegają zapisy w:  
➢ rozdziale XI SIWZ, gdzie pkt 6 i 7 otrzymują brzmienie:  

 
„6. Termin składania ofert:      

1) Oferty należy składać do dnia 30.10.2020r., do godz. 08:00. 
2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego. 

7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.10.2020r. o godz. 09:00 w siedzibie Zamawiającego w Sekcji 
Zamówień Publicznych, w budynku przy ul. Broniewskiego 2, II piętro, pokój nr 328”. 
 
 
 
                                                                                                                       ZASTĘPCA DYREKTORA                             

                     ds. Ekonomicznych  
 

                                                                                       Małgorzata Szelągiewicz 
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