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                                      Samodzielny P ubliczny 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. 03.08.2016 r. 

Znak sprawy: ZP/220/62/16 
 
Dotyczy: postępowania prowadzonego na dostawę na dostawę elektrod do monitorowania, prowadnic 
do trudnych intubacji, czepków do mycia głowy na sucho, materiałów laboratoryjnych, odczynników 
laboratoryjnych do aparatu Cobas e601,  czyściwa do usuwania zabrudzeń dla SPSK 2 PUM w 
Szczecinie                           

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: 

 
Wykonawca nr 1 
Zgodnie z Art. 38 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, prosimy 
o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ww. postępowaniu. 
 
PYTANIA DOT. ZAPISÓW SIWZ I WZORU UMOWY: 
1. Prosimy Zamawiającego o modyfikację §1 ust. 4 wzoru umowy w następujący sposób: „Ilości 

wyrobów podane w formularzu cen jednostkowych mają charakter maksymalny. Kupujący 
ma prawo do zrealizowania  mniejszej ilości wyrobów, z tym, że nie mniej niż 80 % wartości 
zadania. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
2.  Prosimy Zamawiającego o określenie terminu ważności oferowanych wyrobów w dniu 

dostawy jako min. 2/3 terminu ważności określonego przez producenta 
Odpowiedź: Zamawiający  dokona odpowiedzi na to pytanie w Wyjaśnieniu nr 3. 

 
3. Prosimy Zamawiającego o modyfikację §8 wzoru w następujący sposób: „Wykonawca 

zobowiązuje się do nie odsprzedawania (zbywania, cesji, itp.) bez zgody Zamawiającego 
wierzytelności wynikających z realizacji niniejszej umowy. Nieuiszczenie przez 
Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do 
zapłaty będzie traktowane jak wyrażenie przez Zamawiającego zgody na cesję 
wierzytelności.” 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
4. Prosimy Zamawiającego o modyfikację §10 ust. 1 pkt a) wzoru umowy w następujący 

sposób: „w przypadku zwłoki  w dostarczeniu Kupującemu zamówionej partii wyrobów lub 
zwłoki w dostarczeniu wyrobu wolnego od wad w wysokości 0,2 % za każdy dzień zwłoki , 
licząc od wartości brutto zamówionej lub zareklamowanej partii wyrobów”. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
5. Prosimy Zamawiającego o wykreślenie §10 ust. 1 pkt b) . 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
6. Prosimy Zamawiającego o modyfikację §9 ust. 1 pkt c) w następujący sposób: 
„w przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy w całości bądź w zakresie 
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poszczególnych zadań z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Sprzedawca bądź 
rozwiązania umowy przez Kupującego w drodze wypowiedzenia (§ 14 umowy) – w 
wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy (wartości zadania) określonej 
w formularzu cen jednostkowych”. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Wykonawca nr 2 
 

Dotyczy zadania nr 5 – naczynka jednokomorowe  typu LabTek 

1. Czy Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w ilości 30 x16 sztuk czy 30x96 sztuk(karton)? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ opakowanie 8/16/96 tj. pełen karton. Zamówienie obejmuje 30 
kartonów po 96 sztuk każdy na 36 miesięcy. 
 
 
Wykonawca nr 3 
 
Dot.: Część II SIWZ - Wzór umowy dla zadania nr 8  
1. Par. 2 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu na 3 miesiące? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę . 
 
2. Par. 7 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty 
wystawienia faktury? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
3. Par. 10 ust. 1 pkt a/ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa  „opóźnienia” na 
 „zwłoki”? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
4. Par. 10 ust. 1 pkt b/ Prosimy o modyfikację ww. postanowienia wzoru umowy w taki sposób, 
aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dot. 
niezrealizowanej części umowy. 
Uzasadnienie: 
Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla 
przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary 
umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco 
zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a 
wysokością kary umownej. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
5. Par. 10 Prosimy o dodanie zapisu o brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie 

odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.” 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie dodatkowych zapisów. 

 
6. Par. 13 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy 

przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego 
wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie dodatkowych zapisów w tym 
zakresie. 
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W związku z wprowadzonymi zmianami Zamawiający modyfikuje SIWZ  w 
następującym zakresie, zgodnie z którym zapisy SIWZ otrzymują nowe brzmienie: 
 

ROZDZIAŁ II    WZÓR UMOWY dla zadania nr 8  
 
 

§ 2 otrzymuje nowe brzmienie 
1. Sprzedawca oświadcza, że oferowane odczynniki zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z 

Ustawą z dnia 20 maja 2010 r.  o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107 poz. 679). 
2. Sprzedający zobowiązany jest dostarczać odczynniki posiadające okres przydatności do 

użycia wynoszący nie mniej niż 3 miesiące licząc od daty ich dostarczenia do Działu 
Zaopatrzenia i Gosp. Mat. Kupującego. 

 
W związku z tym, iż do terminu składania ofert pozostało mniej niż 2 dni,  Zamawiający 
przesuwa termin składania i otwarcia ofert. 
 
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 13 (Sekretariat), budynek C. 
2. Termin składania ofert upływa dnia 08.08.2016 r. o godz. 10:00. 
3. W przypadku złożenia oferty po tym terminie Zamawiający niezwłocznie zwróci Wykonawcy  
     ofertę złożoną po terminie. 
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.08.2016 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego w  
     Dziale Zamówień Publicznych, budynek Działu Technicznego, pok. nr 11. 
 

Załącznikami do Wyjaśnienia nr 2 jest: 
1- Zmodyfikowany formularz OFERTY 
                                                                                               
Zamawiający w dniu dzisiejszym dokona zmiany Ogłoszenia o zamówieniu w zakresie 
przewidzianym w obowiązujących przepisach.                                     
 
 
                                                                                              Z poważaniem  


