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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. 12.08.2016 r. 

Znak sprawy: ZP/220/63/16 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników stosowanych w barwieniu 
metodą Grama oraz w barwieniach hematologicznych przy użyciu dysz rozpylających 
zapewniających równomierne nakładanie barwnika – wraz z dzierżawą dwóch urządzeń do 
wybarwiania – jedno urządzenie do barwienia metodą Grama, drugie urządzenie z 
cytowirówką do barwień hematologicznych. 
 
 

Wyjaśnienie nr  1  
oraz Modyfikacja wzoru umowy 

 
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 
Dotyczy umowy 
Pytanie nr 1 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zamiany numeru katalogowego, wielkości opakowania, 
nazwy testu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. W przypadku zmiany wielkości 
opakowania dla nowego produktu, dopuszczenie przeliczenia ceny za oznaczenie. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunków określonych w SIWZ. 
 
Pytanie nr 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zwiększenie cen jednostkowych brutto, a co za tym idzie 
wartości brutto umowy, w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT? 
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że konsekwencją podwyższenia cen jednostkowych 
brutto w następstwie zwiększenia stawki podatku VAT będzie również odpowiednie 
zwiększenie wartości brutto umowy. Zwiększeniu będzie podlegała jedynie ta część  
wynagrodzenia  brutto, która będzie  odnosiła się do dostaw realizowanych po zmianie stawki 
podatku VAT. 
 
Pytanie nr 3 
Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT dla produktu  w przypadku uzasadnionej 
przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i możliwości zastosowania uprzywilejowanej 
stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT? 
Pytanie nr 4 
Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT w przypadku uzasadnionej przez producenta 
zmiany klasyfikacji wyrobu i braku możliwości dalszego stosowania uprzywilejowanej 
stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT, z jednoczesnym podwyższeniem ceny 
jednostkowej brutto? 
Odpowiedź na pytanie nr 3 i 4:  Zamawiający wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości  
zmian  umowy polegających na  tym, że zamiast wyrobu nie będącego wyrobem medycznym  
wykonawca dostarczał będzie wyrób medyczny  bądź też, że zamiast  wyrobu medycznego 
wykonawca będzie dostarczał wyrób nie będący wyrobem medycznym. W związku z 
powyższym  zmiana klasyfikacji  zaoferowanego wyrobu nie jest dopuszczalna.  
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Pytanie nr 5 
Czy Zamawiający zawrze w projekcie umowy ustęp dotyczący możliwości zmiany 
wynagrodzenia (dokonane w formie pisemnego aneksu), w przypadku wystąpienia 
którejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo Zamówień publicznych, tj. zmiany: 
- stawki od towarów i usług, 
- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. 
Odpowiedź: Kwestię podatku VAT  zamawiający uregulował w  § 12 ust. 8-10 umowy 
natomiast kwestie związane z minimalnym wynagrodzeniem oraz ubezpieczeniem 
społecznym i zdrowotnym  zamawiający uregulował w  § 12 ust. 4 -7 umowy w zw. z § 20 
ust. 2 lit. d). 
 
Pytanie nr 6 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie możliwości wstrzymania dostaw w 
przypadku nierealizowania płatności? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości. Wykonawca zobowiązany jest 
do nieprzerwanej realizacji warunków umowy. 
 
Pytanie nr 7 
Czy Zamawiający  dopuści  e-mailową drogę odpowiedzi na reklamację? 
Odpowiedź: Tak. 
 
Pytanie nr 8 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów w §16 ust. 1 pkt. a umowy tak aby 
otrzymały on następujące brzmienie: ”w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej 
części umowy, jeśli Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy”. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 9 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów w §16 ust. 1 pkt. b) umowy tak aby 
otrzymały on następujące brzmienie: ”w wysokości 0,5 % wartości netto zamówionej bądź 
reklamowanej partii odczynników za każdy dzień późnienia w ich dostarczeniu” 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 10 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów w §16 ust. 1 pkt. c umowy tak aby 
otrzymały on następujące brzmienie:” w wysokości 0,5 % wartości netto czynszu 
dzierżawionego sprzętu za cały okres realizacji umowy, za każdą godzinę opóźnienia w 
przystąpieniu do naprawy, licząc od upływu terminu określonego w § 11 ust.3” 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 11 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie zapisów w § 16 ust. 1 pkt. d umowy? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Modyfikacja wzoru umowy w zakresie dostawy odczynników oraz reklamacji  
 
DOSTAWY ODCZYNNIKÓW   § 2 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie 
1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówione odczynniki  na własny koszt i 

ryzyko do Apteki Zamawiającego w Szczecinie przy Al. Powstańców Wlkp.72 w dni 
robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1430.  Dostawa odczynników 
następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz dokonać ich wyładowania i wniesienia: 
a)   do pomieszczenia  Apteki  -  odczynniki o wadze opakowania transportowego do 5 kg 
b)  do magazynu wskazanego przez pracownika Apteki – odczynniki o wadze opakowania  
transportowego powyżej 5 kg. 
Sprzedawca zobowiązany jest zapewnić podczas transportu odczynników temperaturę z 
zachowaniem łańcucha chłodniczego jeżeli wymaga tego odczynnik.  

 
REKLAMACJE   § 4 otrzymuje ust. 3  nowe brzmienie 
3. W przypadku, gdy Kupujący nie otrzyma faksu/e-maila  zawierającego informację o 

sposobie załatwienia reklamacji   do godz. 24:00 szóstego dnia od złożenia reklamacji, 
uznaje się, że reklamacja została uwzględniona. 

 
Zamawiający powyższymi odpowiedziami nie dokonał modyfikacji oraz nie wprowadził 

zmian do SIWZ, a także  zamieszcza  odpowiedzi na dwa dni przed terminem składania ofert. 

W związku z powyższym Zamawiający  nie dokonuje przesunięcia terminu  składania i 

otwarcia ofert, który został wyznaczony w zakresie : 

- składania ofert do 02-09-2016 r. do godz. 10.00, 

- otwarcia ofert: 02-09-2016 r. o godz. 11.00. 

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 

 

 
                                                                                              
                                                                                              Z poważaniem  


