Szczecin, dnia 29.12.2017 r.
sygn. DZ-592-2017/AK

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 akcesoriów laboratoryjnych i materiałów
zużywalnych dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie”
– DZ-262-49/2017.
WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, działając na podstawie
art. 38 ust. 1, 1a, 2, 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
niniejszym wyjaśnia i modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Pytanie nr 1 – dotyczy Załącznika nr IIIA do SIWZ - zadania nr 1 i nr 9
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na określenie maksymalnej ilości dostaw jednostkowych
w zakresie zadania nr 1 i nr 9? Prośbę swoją motywujemy tym, iż brak takiej informacji
uniemożliwia Wykonawcom prawidłową wycenę oferty. Każda pojedyncza dostawa to
dodatkowy koszt, na który składa się koszt opakowania transportowego, robocizny, koszty
wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez
przewoźnika.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie jest wstanie przewidzieć ilości i wielkości
zamówień jednorazowych, które zrealizuje w ramach zawieranej umowy. Zamawiający
szacował zapotrzebowanie na okres 2 lat w oparciu o dotychczasowe oraz prognozowane
zużycie asortymentu zachowując przy tym należytą staranność.
Pytanie nr 2 - dotyczy Załącznika nr IIIA do SIWZ - zadanie nr 10, poz. nr 1 i nr 2
Czy Zamawiający nie dokonał omyłki pisarskiej wprowadzając w pozycjach nr 1 i nr 2 taki
sam opis produktowy? – „Rękawice nitrylowe, bezpudrowe różne rozmiary.”
Odpowiedź:
Opisując przedmiot Zamówienia w Zadaniu nr 10, pozycji nr 1 i nr 2 Zamawiający nie
dokonał omyłki pisarskiej. Jednocześnie Zamawiający informuje, że pozycje nr 1 i nr 2, są
produktami podobnymi, które różnią się wielkością opakowań, które wynoszą odpowiednio:
pozycja nr 1 - 100 sztuk, natomiast w pozycji nr 2 - 200 sztuk.

Pytanie nr 3 - dotyczy Załącznika nr IIIA do SIWZ – zadanie nr 10, poz. nr 3 i nr 6
Czy Zamawiający nie dokonał omyłki pisarskiej wprowadzając w pozycjach 3 i 6 opis
produktowy określający wyrób tożsamy? – poz. 3 „Rękawice winylowe, bezpudrowe” i poz. 6
„Rękawice winylowe diagnostyczne bezpudrowe”
Odpowiedź:
Zamawiający opisując przedmiot w zadaniu nr 10, pozycji nr 3 i nr 6 nie dokonał omyłki
pisarskiej. Zamawiający informuje, że pozycje nr 3 i nr 6, są produktami podobnymi, które
różnią się wielkością opakowań, które wynoszą odpowiednio: w pozycji nr 3 – 200 sztuk,
pozycji nr 6 – 100 sztuk.
Pytanie nr 4 – dotyczy II części SIWZ, tj. Projektu umowy - § 5, ust. 1 pkt 1)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary za odstąpienie od umowy do 10%
wartości niezrealizowanej części umowy? Prośbę swoją motywujemy tym, iż karę należałoby
naliczać od niezrealizowanej części umowy. Naliczanie kary za część umowy, która została
zrealizowana należycie wydaje się być rozwiązaniem niesprawiedliwym.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 5 – dotyczy II części SIWZ, tj. Projektu umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu do umowy, że „przed odstąpieniem od
umowy lub dokonaniem zakupu produktów objętych umową u osoby trzeciej Zamawiający
wyznaczy Wykonawcy dodatkowy 7-dniowy termin na usunięcie uchybień”?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 6 – dotyczy II części SIWZ, tj. Projektu umowy:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy zapisu o możliwości wprowadzenia
zmian w umowie w przypadku zaprzestania produkcji przedmiotu umowy?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku powyższych okoliczności zastosowanie znajdzie
§ 8 ust. 2 pkt. 4 projektu 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”. Wykonawca w przypadku zaprzestania
produkcji asortymentu winien jest zaoferować produkt zastępczy za cenę nie wyższą niż
asortyment wskazany w ofercie.

Pytanie nr 7 – dotyczy II części SIWZ, tj. Projektu umowy - § 2 ust. 10
Prosimy o modyfikację § 2 ust. 10 i dopisanie: „Koszt i ryzyko transportu przedmiotu umowy
spoczywa na Wykonawcy przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być
mniejsza niż 150,00 zł netto.”
Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 150,00 zł koszty transportu na które
składają się m.in. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania
listów przewozowych, koszty dostarczenia towaru do przewoźnika są wyższe niż wartość
marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.
Pytanie nr 8 - dotyczy II części SIWZ, tj. Projektu umowy - §2, ust. 1 – zadanie 15.
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, tj. Projektu
umowy. Zapis § 2, ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
,, 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 nr 9 – dotyczy II części SIWZ, tj. §3 Projektu umowy
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 nr 10 – dotyczy II części SIWZ, tj. Projektu umowy
W nawiązaniu do zapisów SIWZ, sugerujących konieczność uwzględnienia w cenie oferty
wszystkich kosztów związanych z realizacja zamówienia, zwracamy się z prośbą o podanie
prognozowanej ilości zamówień, składanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji
umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Powyższe stanowi niezbędne informacje, konieczne do właściwego przygotowania oferty
przetargowej w zakresie dokonania właściwej wyceny asortymentu w koszt którego
Wykonawcy powinni wkalkulować koszt wykonywanych dostaw.
Dodatkowo wnosimy o wprowadzenie do projektu umowy zapisu o następującym brzmieniu:
„Zamawiający oświadcza, że w trakcie realizacji umowy przewiduje realizacje maksymalnie
…. dostaw miesięcznie, co daje liczbę ….. dostaw przez pełen okres obowiązywania
niniejszej umowy. W przypadku złożenia większej ilości zamówień od ilości
prognozowanych w okresie miesięcznym, Zamawiający wyraża zgodę na realizację
zamówienia w terminie dostosowanym do prognoz.”
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie jest wstanie przewidzieć orientacyjnej ilości planowanych
zamówień. Jednocześnie Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 1.
Pytanie nr 11 – dotyczy II części SIWZ, tj. projektu umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umownych w § 5 ust.1.2 po przez zmianę
ze słowa "opóźnienia" na "zwłoka".
Wskazać należy, że „Opóźnienie" oznacza uchybienie terminowi bez względu na
przyczynę tego uchybienia, natomiast „zwłoka" zgodnie z art. 476 K.C., następuje
w sytuacji gdy dłużnik nie spełnia świadczenia w skutek okoliczności za które ponosi
odpowiedzialność,
Kara
umowna
skategoryzowana
jako
zryczałtowane
odszkodowanie, powinna być wymagalna wyłącznie jeżeli została spowodowana
okolicznościami, za które dłużnik (Wykonawca) ponosi odpowiedzialność na
zasadach ogólnych. Z powyższych przesłanek wynika, iż dla zachowania istoty
instytucji kary umownej - nie może ona zostać zastrzeżona na wypadek
niedotrzymania terminu wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 12 – dotyczy II części SIWZ, tj. Projektu umowy
Celem usprawnienia procesu realizacji umowy zwracamy się do Zamawiającego czy
przewiduje taką możliwość, aby po podpisaniu umowy zobowiązał się do przekazywania
opiekunowi
handlowemu
przewidywalnego
orientacyjnego
w
okresie
kwartalnym/miesięcznym harmonogramu oczekiwanych dostaw/zamówień? Pozwoli to
Wykonawcy w odpowiednim czasie zarezerwować wymagany dostawą towar dla
Zamawiającego.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie jest wstanie przewidzieć orientacyjnej ilości planowanych
zamówień. Jednocześnie Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 1.

Pytanie nr 13 – dotyczy II części SIWZ, tj. Projektu 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 dotychczasowe zapisy SIWZ.
Pytanie nr 14 – dotyczy II części SIWZ, tj. Projektu umowy
Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o wyjaśnienie, co rozumie pod pojęciem
„prawidłowo wystawionej faktury”? Obligatoryjnie Wykonawca wnosi o potwierdzenie czy
Zamawiający ma w namyślę fakturę wystawioną zgodnie z obowiązującymi przepisami
ustawy o podatku od towarów i usług?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że pod pojęciem ,,prawidłowo wystawionej faktury” rozumie
sporządzony zgodnie z art. 2 pkt 31 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów
i usług (Dz.U. z 2017r., poz. 1221 t.j.) dokument w formie papierowej lub w formie
elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie.
Obligatoryjne elementy jakie powinna zawierać prawidłowo wystawiona faktura zawiera
art. 106e wyżej powołanej ustawy.
Pytanie nr 15 – dotyczy II części SIWZ, tj. Projektu umowy - § 5 ust. 1 pkt 2
Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy dotyczącego kar umownych poprzez ich
zmniejszenie do wysokości 0,1 % (jednak nie więcej niż 50 zł za jeden dzień) w § 5 ust. 1 pkt
2). Pragniemy podkreślić, że zastrzeżone kary umowne mogą zostać uznane za wygórowane
i narażają Wykonawcę na odpowiedzialność niewspółmiernie wysoką do ewentualnych
naruszeń. Ponadto, w przypadku obniżenia wysokości kar umownych interes Zamawiającego
nie zostanie zagrożony, ponieważ ma możliwość dochodzenia odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 16 – dotyczy II Części SIWZ, tj. Projektu umowy - § 8 ustęp 3
Prosimy o wykreślenie zapisu § 8 ust. 3 projektu umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 17 – dotyczy II Części SIWZ, tj. Projektu umowy - § 8 ustęp 4 litera a)
Prosimy o zmianę § 8 ust. 4 lit. a) projektu umowy poprzez nadanie mu następującej treści:
„Stawki podatku od towarów i usług (VAT). W takim przypadku cena ulegnie zmianie
z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem,
że zmianie ulegnie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym
przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.”
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.
Pytanie nr 18 – dotyczy II Części SIWZ, tj. Projektu umowy - § 8 ustęp 6
Prosimy o dodanie do projektu umowy zapisu § 8 ust. 6 o następującej treści: „Zamawiający
dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku
zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co
najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.”
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.
Pytanie nr 19 – dotyczy II części SIWZ, tj. Projektu umowy - § 2 ust. 9
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę 30% na 80 %?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 1.
Pytanie nr 20 – dotyczy II części SIWZ, tj. Projektu umowy - § 3 ust. 7
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia
faktury?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 21 – dotyczy II Części SIWZ, tj. Projektu umowy - § 5 ustęp 1 pkt 2) i ustęp 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 22 – dotyczy II Części SIWZ, tj. Projektu umowy - § 5
Prosimy o dodanie zapisu o brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od
żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”
Odpowiedź:
5Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie nr 23 – dotyczy II Części SIWZ, tj. Projektu umowy - § 6 ust. 1
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.
Pytanie nr 24 – dotyczy II części SIWZ, tj. Projektu umowy - § 5 ust. 1 pkt 1)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację 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 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 budzi wątpliwości dysproporcja między
poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 25 – dotyczy II Części SIWZ, tj. Projektu umowy - § 5 ustęp 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację 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 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 budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną
szkodą a wysokością kary umownej.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 26 – dotyczy II części SIWZ, tj. Projektu umowy - § 5 ust. 1 pkt 1)
Prosimy o modyfikację zapisu § 5 ust. 1 pkt 1) projektu umowy poprzez określenie, że kara
umowna w zastrzeżonej wysokości naliczana będzie od wartości brutto niezrealizowanej
części umowy, a nie od wartości brutto całej umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 27 – dotyczy II części SIWZ, tj. Projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w § 5 ust. 1.1 poprzez obniżenie wysokości kary
umownej do 10 % wartości brutto niezrealizowanej umowy jeżeli Zamawiający odstąpi od
umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 28 – dotyczy II części SIWZ, tj. Projektu 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:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
W imieniu Zamawiającego:
KANCLERZ
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie
mgr inż. Jerzy Piwowarczyk

