Szczecin, dnia 17.08.2017 r.
sygn. DZ-325-2017/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.

MODYFIKACJE
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Zamawiający – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, działając na podstawie
art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, niniejszym
modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Pytanie 1 – projekt umowy.
Dotyczy §2, ustęp 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie w/w paragrafu umowy o następujący zapis?
„Zamawiający dopuszcza możliwość składania zamówień bezpośrednio na platformie
internetowej Wykonawcy.” Realizacja zamówień na stronie internetowej daje możliwość
składania ich 24h/7dni w tygodniu. Zamawiający zyskuje dostęp bezpośredni do badania
statusu zamówienia.
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.
W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje treść Części II SIWZ. Zapis w §2, ustęp 1
otrzymuje nowe brzmienie:
„§ 2:
1. Dostawy produktów, o których mowa w § 1 odbywać się będą partiami na podstawie
zamówień częściowych składanych pisemnie lub drogą elektroniczną (fax ---, e-mail ---,
internetowa platforma Wykonawcy ---), od poniedziałku do piątku w godzinach od 730
do 1530) do miejsca wskazanego w ust. 5.”
Pytanie 2 – projekt umowy.
Dotyczy §5, ustęp 1, podpunkt 2.
Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kar umownych z 1% do 0,2%.
Prośbę swoją motywujemy tym, iż zgodnie z kodeksem cywilnym umowy powinna cechować
równość stron stosunku cywilnego. Korekta o którą prosimy, w znacznym stopniu przybliży
wymagany prawem charakter umowy. W treści kodeksu cywilnego nie znajdziemy takich

postanowień, które by wskazywały na preferowanie Zamawiającego zawierającego akurat
umowę w sprawie zamówienia publicznego. Zasada równości stron zatem nie doznaje żadnych
ograniczeń w postępowaniu o zamówienie publiczne. Także żaden zapis ustawy Prawo
Zamówień Publicznych nie uprawnia Zamawiającego do czynienia wyłomu
w przestrzeganiu zasady równości stron i prymatu zasad zawartych w kodeksie cywilnym, przy
zawieraniu umów w sprawie zamówienia publicznego. Wręcz przeciwnie, art. 14 i 139 ust. 1
ustawy Pzp odsyłają do stosowania Kodeksu Cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią
inaczej przesądzając o czysto cywilistycznym stosunku jaki powstaje pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcą.
Pytanie 3 – projekt umowy
Dotyczy §5 ust. 1 pkt 2.
Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary umownej do wysokości 0,5%?
Pytanie 4 – projekt umowy.
Dotyczy § 5 ustęp 2.
Zgodnie z §5 ust. 2 wzoru umowy, Zamawiający określił kary umowne z tytułu nieterminowej
dostawy. Czy Zamawiający zgadza się na obniżenie kar umownych z tytułu nieterminowej dostawy do
poziomu 0,5% ?

Odpowiedź na pytania 2, 3, 4:
Zamawiający wyjaśnia, że wysokość kar umownych z tytułu opóźnienia realizacji partii
zamówienia ustanowiona została celem zabezpieczenia właściwej realizacji kontraktu.
Jednakże z uwagi na przewidywane wartości dostaw poszczególnych partii zamówienia
Zamawiający ustanawia wysokość kary umownej na poziomie 0,7%.
Jednocześnie Zamawiający modyfikuje treść Części II SIWZ, tj. projekt umowy. Zapis
w §5 ustęp 1 punkt 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„§5 ustęp 1:
2) w przypadku opóźnienia w realizacji poszczególnej partii zamówienia w wysokości 0,7 %
wartości ceny tej partii za każdy dzień opóźnienia;”
Pytanie 5 – projekt umowy
Dotyczy §6 ust. 1 pkt 2.
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu umownego do 14 dni?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę.
W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje treść Części II SIWZ. Zapis w §6, ustęp 1
pkt. 2 otrzymuje nowe brzmienie:
„§ 6 ustęp 1:
2) gdy Wykonawca opóźnia się w dostawie przedmiotu umowy przez okres dłuższy niż
14 dni kalendarzowych;”
Jednocześnie Zmawiający modyfikuje Część II SIWZ – projekt umowy, w następujący sposób:
1) w § 8 w ustępie 2 dodane zostają punkty 5 i 6 o następującej treści:

„§ 8 ustęp 2:
5) Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3 może ulec zmianie,
z zastrzeżeniem postanowień pkt 6, w przypadku zmiany:
a) Stawki podatku od towarów i usług (VAT),
b) Wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) Zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
Jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu umowy
przez Wykonawcę.
6)W przypadku zmiany przepisów, o których mowa w pkt 5 skutkujących istotną
zmianą kosztów wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, każda ze stron
Umowy, w terminie 30 dni od daty wejścia w życie przepisów dokonujących tych
zmian, może wystąpić do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie
dokonania odpowiedniej zmiany wysokości wynagrodzenia. Podstawą do
przeprowadzenia negocjacji, będzie przedstawiana każdorazowo kalkulacja kosztów
Wykonawcy, uwzględniająca wpływ wejścia w życie przepisów dokonujących te
zmiany na koszty wykonania Przedmiotu umowy przez Wykonawcę. Wykonawca
będzie zobowiązany po przedstawieniu stosownej kalkulacji na pisemne żądanie
Zamawiającego, w terminie 10 dni kalendarzowych od otrzymania żądania.”
2) Ustęp 1 w § 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„§ 1:
1. Przedmiotem umowy, zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków
zamówienia oraz ofertą złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, w zakresie zadania nr …, stanowią sukcesywne dostawy odczynników
chemicznych.”
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
W imieniu Zamawiającego:
KANCLERZ
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie
mgr inż. Jerzy Piwowarczyk

Załączniki:
1) projekt umowy po zmianach.

