Szczecin, dnia 17.08.2017 r.
sygn. DZ-322-2017/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 I MODYFIKACJE
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Zamawiający – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, działając na podstawie
art. 38 ust. 1, 2, 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, niniejszym
wyjaśnia i modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Pytanie 1 – projekt umowy
Dotyczy §5 ust. 1 pkt 1.
Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikacje zapisu na:
,,w przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub
Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - kara umowna będzie
wynosiła 10% szacunkowej niezrealizowanej wartości umowy brutto określonej w § 3 ust. 2;”?
Uzasadnienie: W przypadku rozwiązania/ odstąpienia od umowy na etapie np. zrealizowania
umowy w 90%, kara ta winna być liczona od części, której Wykonawca nie zrealizował. Kara
liczona od wartości całej umowy, staje się wówczas nieadekwatna do ewentualnego uchybienia
Wykonawcy.
Pytanie 2 – projekt umowy
Dotyczy §5 ust. 1 pkt 1.
Czy zamawiający wyrazi zgodą na modyfikacje niniejszego 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 zrealizowana w sposób prawidłowy, a dla
przykładu odstąpienie od umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie
kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej urnowy na dostawę będzie miała charakter
rażąco zawyżony, w takiej sytuacji budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą
a wysokością kary umownej,

Pytanie 3 – projekt umowy
Wnosimy o zmianę stanowiska Zamawiającego w kwestii liczenia kar umownych
za odstąpienie od umowy od kwoty niezrealizowanej wartości umowy, a nie całkowitej,
krzywdzącym jest, aby Wykonawca, bądź Zamawiający ponosił ewentualną karę za
prawidłowo zrealizowaną już wartość umowy. Czy zatem Zamawiający dokona modyfikacji
wspomnianego zapisu umowy?
Odpowiedź na pytania 1, 2, 3:
Zamawiający podtrzymuje dotychczas obowiązujące zapisy SIWZ.
Pytanie 4 – dotyczy zadania 14
Czy Zamawiający dla produktów objętych zadaniem nr 14 zaakceptuje termin realizacji
wynoszący 5 tygodni od daty otrzymania zamówienia zgłoszonego pisemnie lub drogą
elektroniczną. Wśród produktów objętych wyżej wymienionym zadaniem znajdują się m.in.
sondy TaMan syntetyzowane wg projektu Zamawiającego, których produkcja rozpoczyna się
dopiero w momencie wpłynięcia zamówienia. Dla tych produktów termin 21-dni
na wyprodukowanie i dostawę jest niewystarczający.
Pytanie 5 – dotyczy zadania nr 23
Dot. Część I SIWZ §17 pkt 2, Część I SIWZ §23 pkt 3, Część II SIWZ (Projekt umowy) §2 pkt
2. Czy Zamawiający dopuści termin dostawy odczynników do 30 dni roboczych od dnia
otrzymania zamówienia?
Pytanie 6 – dotyczy zadania nr 15
3) Ze względu na specyfikę produktów oraz import z USA prosimy o wydłużenie terminu
dostawy do 5 tygodni.
Odpowiedź na pytania 4, 5, 6:
Zamawiający dokonuje modyfikacji treści w Części I SIWZ, tj. Instrukcja dla Wykonawcy
w następującym zakresie:
1) Zapis dotyczący kryterium oceny ofert pn. „Termin realizacji partii zamówienia”
znajdujący się w § 17 ustęp 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„Zamawiający informuje, że termin realizacji poszczególnej partii zamówienia:
a) w zakresie zadania nr 14 i nr 15 – nie może być krótszy niż 21 dni i nie może być
dłuższy niż 35 dni,
b) w zakresie zadania nr 23 – nie może być krótszy niż 21 dni i nie może być dłuższy
niż 30 dni,
c) w zakresie pozostałych zadań (tj. nr 1-13, 16-22,24-28) – nie może być krótszy niż 7
dni i nie może być dłuższy niż 21 dni,
- od daty otrzymania zamówienia zgłoszonego pisemnie lub drogą elektroniczną.”

2) Treść ustępu 3, w § 23 zostaje zmodyfikowana w następujący sposób:
„§ 23
3. Termin realizacji poszczególnej partii zamówienia należy wskazać w ofercie. Winien on zostać
ustanowiony w przedziale:
a) w zakresie zadania nr 14 i nr 15 – nie może być krótszy niż 21 dni i nie może być dłuższy niż 35
dni,
b) w zakresie zadania nr 23 – nie może być krótszy niż 21 dni i nie może być dłuższy niż 30 dni,
c) w zakresie pozostałych zadań (tj. nr 1-13, 16-22,24-28) – nie może być krótszy niż 7 dni i nie
może być dłuższy niż 21 dni,
- od daty otrzymania zamówienia zgłoszonego pisemnie lub drogą elektroniczną.”

Pytanie 7 – projekt umowy
Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest, aby
przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego
wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje
wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym
samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron. W związku
z powyższym zwracamy się o wprowadzenie dodatkowego zapisu w umowie uwzględniające
wcześniejsze wezwanie Wykonawcy do należytego wykonania umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje dotychczas obowiązujące zapisy SIWZ.
Pytanie 8 – Projekt umowy
Dotyczy: Część II SIWZ (Projekt umowy) §2 pkt 3, pkt 15
Uprzejmie prosimy o zmianę zapisu na:
„W przypadku odmowy dostarczenia w terminie zamówienia z przyczyn niezależnych
od Wykonawcy (opóźnienia w produkcji odczynników przez Producenta), Wykonawca ma
obowiązek niezwłocznie poinformować Zamawiającego o zaistniałej sytuacji.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający przedłuży termin realizacji dostawy”.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.
Pytanie 9 – Projekt umowy
Dotyczy: Część II SIWZ – Projekt umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy zapisu:
„W przypadku wycofania z dystrybucji odczynnika wymienionego w Załączniku
nr IIIA do SIWZ Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie poinformować Zamawiającego
o zaistniałej sytuacji lub w przypadku zastąpienia go produktem zastępczym, Zamawiający ma
obowiązek zaoferować produkt zastępczy za cenę nie wyższą od ceny oferowanego
odczynnika?

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia,
że w przypadku wystąpienia powyższych okoliczności, przewidziane zostało zastosowanie §8
ustęp 2 pkt. 4 wzoru umowy, który przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian
w kontrakcie „w przypadku konieczności zmiany parametrów technicznych oferowanego
asortymentu, 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”.
Pytanie 10 – Projekt umowy
Dotyczy: Część II SIWZ – Projekt umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy zapisu:
„Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego o wszelkich bieżących
promocjach, ofertach specjalnych, rabatach, o ile cena będzie niższa niż określona w załączniku
nr IIIA do SIWZ. W przypadku realizacji takich zamówień, ceny promocyjne mają
pierwszeństwo przed cenami z załącznika nr IIIA do SIWZ”.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższy wniosek.
Pytanie 11 – dotyczy zadania nr 15
Po zapoznaniu się z treścią SIWZ w zakresie zadania nr 15 zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie
następujących kwestii:
1) w przypadku poz. 10, 11, 12, 13, 14 jakie anality (czynniki) należy zaoferować?
2) w przypadku poz. 12 i 14 - co będzie badane: plasma, serum, tissue, inne.. ?
10
11
12
13
14

Human Neurodegenerative Disease
Panel 3 (5 czynników)
Human Neurodegenerative Disease
Panel 4 (2 czynniki)
Human cytokine/chemokine Panel I
(6 czynników)
Human cytokine/chemokine Panel II
(3 czynniki)
Human cytokine/chemokine Panel
III (2 czynniki)

HNDG3MAG-36K-05

Merck Millipore

4

1 zestaw

HNDG4MAG-36K-02

Merck Millipore

4

1 zestaw

HCYTOMAG-60K-06

Merck Millipore

2

1 zestaw

HCYP2MAG-62K-03

Merck Millipore

2

1 zestaw

HCYP3MAG-63K-02

Merck Millipore

2

1 zestaw

Odpowiedź:
Ad. 1 )
Zamawiający wyjaśnia, że niestety nie jest możliwe wskazanie analitów, które będą
analizowane w toku badań eksperymentalnych. W pierwszej fazie badań prowadzona będzie
optymalizacja metody, co będzie wiązało się z testowaniem różnych kitów i różnych analitów.

Tym samym Zamawiający nie ma możliwości przewidzieć i przyjąć dokładnego planu
zakupowego.
Ad. 2)
Podobnie jak w odpowiedzi udzielonej powyżej, Zamawiający na wstępnej fazie planowania
eksperymentu nie jest w stanie jednoznacznie wskazać materiału biologicznego, który zostanie
poddany ocenie. Zabezpieczane będą m.in: osocze, surowica, lizaty białkowe
z komórek krwi i istnieje możliwość, że również płyny z jam ciała. Według Zamawiającego
dobry rozwiązaniem byłoby gdyby wybrane zestawy multiplexowe w swojej specyfikacji
zakładały potencjalnie jak najwięcej możliwości ich wykorzystania do analizy białek
w materiale biologicznym różnego pochodzenia.
Jednocześnie Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie modyfikuje treść
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wyznaczając nowy termin składania ofert:



termin składania ofert 04.09.2017 r. godz. 10:00.
termin otwarcia ofert 04.09.2017 r. godz. 11:00.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
W imieniu Zamawiającego:
KANCLERZ
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie
mgr inż. Jerzy Piwowarczyk

Załączniki:
1) SIWZ po zmianach.

