Szczecin, dnia 11.08.2017 r.
sygn. DZ-319-2017/JK
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. „Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych dla Pomorskiego
Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie” – DZ-262-25/2017.
WYJAŚNIENIA
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 1 – projekt umowy.
Dotyczy §3.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie w/w paragrafu umowy o następujący zapis?
„Zamawiający dopuszcza dostarczanie e-faktur drogą elektroniczną na wskazany przez
Zamawiającego adres e-mail.” Przekazywanie faktur drogą emailową usprawni proces
przekazywania faktur.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 2 – projekt umowy.
Dotyczy § 5 ustęp 2.
Zgodnie z § 5 ust. 2 wzoru umowy, Zamawiający przewidział odpowiedzialność wykonawcy
za opóźnienie w dostawie. Czy Zamawiający zgadza się aby słowo „opóźnienie” zostało
zastąpione słowem „zwłoka”?
Uzasadnione jest, aby przesłanką naliczenia kary umownej była zwłoka (czyli opóźnienie
zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez
wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także
na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia
17 lipca 2014 r. KIO 1338/14, KIO 1377/14:
„kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast.
Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu
umowy.”
Pytanie 3 – projekt umowy
Dotyczy par. 5 ust. 1 pkt 2) i ust. 3.
Czy Zamawiający wyrazi zgodą na zmiana słowa ,,opóźnienia. na ,,zwłoki”?
Odpowiedź na pytania 2 i 3:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby karty charakterystyk substancji niebezpiecznych
i certyfikaty kontroli jakości, były dostępne na Bibliotece Technicznej na stronie internetowej
oferenta, do której Zamawiający posiada bezpłatny, całodobowy dostęp, bez konieczności
dołączania ich do dostawy? Adres strony internetowej zostanie podany w ofercie.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 5
Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe czy wyrazi zgodę, aby dokumenty zostały
dołączone osobno w formie książkowej, podpisana tylko na pierwszej stronie, bądź w wersji
elektronicznej na płycie CD?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza możliwość przedłożenia kart charakterystyk substancji
niebezpiecznych i certyfikatów kontroli jakości osobno w formie książkowej, podpisanej
tylko na pierwszej stronie, bądź w wersji elektronicznej na płycie CD w trakcie realizacji
umowy.
Natomiast w trakcie trwania procedury przetargowej, gdy Wykonawca zostałby
wezwany do przedłożenia dokumentów przedmiotowych potwierdzających zgodność
oferowanych produktów z wymaganiami Zamawiającego (jeśli oferowałby produkty
równoważne), - Zamawiający wymaga wersji papierowej dokumentów zgodnie z § 7 ustęp V
punkt 3 Części I SIWZ, tj. Instrukcja dla Wykonawcy.
Pytanie 6
Czy Zamawiający wyraża zgodę na pozostawienie w formularzu ofertowym załącznik nr 1
do SIWZ, zapisów dotyczących tylko tych zadań, na które Wykonawca będzie składał ofertę?
Pozostałe części zostaną usunięte?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 7
Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie wraz z towarem jednego egzemplarza
specyfikacji wysyłkowej (umieszczonej w paczce) oraz faktury dostarczanej drogą mailową
w formie pliku pdf. na wskazany przez Zamawiającego adres?
Uzasadnienie: Oferent nie ma możliwości wystawiania protokołu przekazania przy dostawie
odczynników.
Odpowiedź:
Zgodnie z punktem 7 Części III SIWZ oraz § 2 ustęp 10 Części II SIWZ, „dokumentem
potwierdzającym wykonanie dostawy przedmiotu zamówienia będzie podpisany przez
Zamawiającego protokół odbioru, którego druk Wykonawca sporządzi i dostarczy wraz
z przedmiotem zamówienia”, to znaczy forma dokumentu leży po stronie Wykonawcy.
Tym samym Zamawiający dopuszcza dostarczanie wraz z towarem jednego
egzemplarza specyfikacji wysyłkowej, która zostanie podpisana przez pracownika
Zamawiającego celem potwierdzenia odbioru partii zamówienia, jak również dopuszczona
zostaje forma pisemnej akceptacji Zamawiającego na wystawionej przez Wykonawcę
fakturze w wersji papierowej, w przypadku gdy zostanie dołączona wraz z przedmiotem
zamówienia. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że nie dopuszcza wysyłania faktur drogą
elektroniczną.
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Pytanie 8 – Projekt umowy
Dotyczy §3 ust. 7.
Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:
"Płatność faktury za dostawę danej partii materiałów nastąpi w terminie do 30 dni od daty jej
doręczenia do siedziby Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć fakturę
w formie elektronicznej na adres email Zamawiającego: …………………………. bądź
za pośrednictwem poczty na adres: …………………………..……………….”?
Uzasadnienie: Wykonawca prosi o modyfikację zapisu ze względu na wewnętrzne zmiany
procedur firmowych, zgodnie z którymi faktury nie będą już dołączane do paczki
z realizowanym zamówieniem. Faktury będą każdorazowo wystawiane w dniu wysyłki
towaru do Zamawiającego oraz będą przesyłane w formie elektronicznej na wskazany przez
Zamawiającego adres email bądź za pośrednictwem poczty. W związku z powyższym
prosimy o modyfikację zapisu celem uniknięcia nieporozumień na tle realizacji
przedmiotowej umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.
Zamawiający nie dopuszcza wysyłania faktur drogą elektroniczną, a proponowany zapis
przewidywałby taką możliwość. Przy tym, według opinii Zamawiającego wysyłanie formy
papierowej faktur poza wysyłaną paczką z zakupionym asortymentem nie będzie kolidować
z wewnętrznymi zmianami procedur firmowych Wykonawcy, gdyż treść ustępu 7 w § 3 nie
nakazuje, Wykonawcy dołączenia faktury do wysyłanej partii zamówienia.
Pytanie 9 – projekt umowy
Dotyczy §2 ust. 3.
Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:
"W przypadku odmowy dostarczenia w terminie zamówienia, Zamawiający jest uprawniony
do zakupu produktów objętych tym zamówieniem u podmiotu trzeciego. W takim przypadku
Wykonawca będzie zobowiązany do zwrotu ewentualnej różnicy w kosztach zakupu."?
Uzasadnienie: Wykonawca prosi o modyfikację postanowienia umownego, z uwagi na fakt,
iż Wykonawca nie może wziąć na siebie ewentualnego ryzyka i odpowiedzialności za
produkty niebędące w jego ofercie handlowej.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis SIWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia,
zapis ustępu 3 w § 2 projektu umowy, obejmuje odpowiedzialność finansową względem
Wykonawcy w związku z nienależytym wykonaniem kontraktu, a nie odpowiedzialności
za produkt zakupiony u podmiotu trzeciego.
Pytanie 10 – projekt umowy
Dotyczy §2 ust. 15.
Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:
"W przypadku nie usunięcia wad w terminie określonym w ust. 14, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do zakupu danej partii przedmiotu
zamówienia u osoby trzeciej obciążając różnicą kosztów Wykonawcę."
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 11 – projekt umowy
Dotyczy § 2 ust. 9.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę 30% na 80 %?
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Pytanie 12 – projekt umowy
Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie
nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie? 30% wskazane przez
Zamawiającego w SIWZ nie daje dostatecznego zabezpieczenia dla Wykonawcy.
Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej
kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej
wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez
zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego
obowiązku nawet, jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych
produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza
stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających
zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą
poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw
będących przedmiotem zamówienia”.
Odpowiedź na pytania 11 i 12:
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.
Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że ze względu na specyfikę zamawianych produktów
oraz zakres realizowanych badań, do których zostaną przeznaczone, Zamawiający nie ma
możliwości dokładnego oszacowania zapotrzebowania ilościowego, które zrealizuje
w ramach zawieranej umowy. Ponadto Zamawiający szacował zapotrzebowanie na okres 2 lat
w oparciu o dotychczasowe oraz prognozowane zużycie dla danego rodzaju asortymentu
zachowując przy tym należytą staranność.
Pytanie 13 – projekt umowy
Dotyczy § 3 ust. 7.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia
faktury?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 14 – projekt umowy
Dotyczy § 5.
Prosimy o dodanie zapisu o brzmieniu; .zamawiający może w każdym czasie odstąpić od
żądania zapłaty przez wykonawcę kary umownej.".
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 15 – projekt umowy
dotyczy: Część III SIWZ pkt 11
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie odczynników z terminem ważności
gwarantowanym przez producenta tj. min. 3 miesiące liczone od dnia dostawy?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 16 – Zadanie 18 – Załącznik nr III A do SIWZ
Dot. pozycja 25 i 28:
Czy Zamawiający mógłby wyjaśnić wielkości opakowań produktów w pozycjach:
25 - 1.15333.2500 (2,5L) oraz w poz. 28 - 5.43808.0250 (250ML)?
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W arkuszu kalkulacyjnym jest podane: poz. 25 - 1.15333.2500 x 8 x 10 (ilość 10 opak.),
natomiast w poz. 28 - 5.43808.0250 x 2 x 2 (ilość 2 opak.).
Prosimy sprecyzować ile sztuk opakowań jest wymagana dla poz. 25 i 28?
Odpowiedz:
Zamawiający udzielił odpowiedzi pismem z dnia 03.08.2017 r. (sygn. nr DZ-313-2017/JK)
oraz umieścił na stronie bip.pum.edu.pl wraz z zmodyfikowanym załącznikiem cenowym.
Poniżej opublikowane odpowiedzi:
Dot. pozycji 25 – „Zamawiający informuje, że szczegółowy opis wielkości odczynnika to 2.5
l in Glass bottle o numerze katalogowym 1153332500. Wymagana ilość opakowań
odczynnika to 10.”
Dot. pozycji nr 28 – „Zamawiający wymaga by Wykonawca zaoferował 4 opakowania
odczynnika, w opakowaniu o pojemności 250 ml. ACETIC ACID SOLUTION, FOR HPLC,
którego prawidłowy numer katalogowy to 5.43808.0250.”
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

W imieniu Zamawiającego:

KANCLERZ
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie
mgr inż. Jerzy Piwowarczyk
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