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sygn. DZ-3-2018/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:
Pytania dotyczące części I SIWZ, tj. Instrukcji dla Wykonawców

Pytanie nr 1 – dotyczy części I SIWZ, tj. §7, rozdział II, ust. 1 pkt 3 – zadanie 15
Zamawiający zapisał następujący wymóg:
„W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełnią następujące, określone
w ogłoszeniu o zamówieniu warunki udziału w postępowaniu dotyczące
............
Zamawiający uzna warunek posiadania wiedzy i doświadczenia za spełniony jeżeli
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia wykażą się – w zakresie zadań, w
których zamawiający ustanowił niniejszy warunek – zrealizowaniem przynajmniej jednego
zamówienia (kontraktu) odpowiadającego przedmiotowi zamówienia. Poprzez zamówienie
odpowiadające przedmiotowi zamówienia należy rozumieć dostawę jednorazowych
materiałów medycznych o wartości”
Uprzejmie prosimy o korektę w/w zapisu tak by brzmiał:
„W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełnią następujące, określone
w ogłoszeniu o zamówieniu warunki udziału w postępowaniu dotyczące
............
Zamawiający uzna warunek posiadania wiedzy i doświadczenia za spełniony jeżeli
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia wykażą się – w zakresie zadań,
w których zamawiający ustanowił niniejszy warunek – zrealizowaniem przynajmniej jednego
zamówienia (kontraktu) odpowiadającego przedmiotowi zamówienia. Poprzez zamówienie
odpowiadające przedmiotowi zamówienia należy rozumieć dostawę jednorazowych
akcesoriów i materiałów zużywalnych medycznych o wartości”

Prośbę swoją motywujemy tym, iż przedmiotem postępowania nie są produkty medyczne.
Asortyment wymieniony w zadaniu 15 nie spełnia kryteriów produktów medycznych
i dlatego jako taki nie może być tak definiowany.
Nie ma więc uzasadnienia żądanie od Wykonawców posiadania doświadczenia w realizacji
dostaw produktów medycznych.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający w § 7 ust. 2 pkt 1 ppkt. 3 części I SIWZ
modyfikuje zapis:
,, posiadania zdolności technicznej lub zawodowej – w zakresie
A. Doświadczenia,
Zamawiający uzna warunek posiadania wiedzy i doświadczenia za spełniony jeżeli
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia wykażą się – w zakresie zadań, w
których zamawiający ustanowił niniejszy warunek – zrealizowaniem przynajmniej jednego
zamówienia (kontraktu) odpowiadającego przedmiotowi zamówienia. Poprzez zamówienie
odpowiadające przedmiotowi zamówienia należy rozumieć dostawę jednorazowych
materiałów medycznych o wartości:
a) w zakresie zadania nr 1 – 50 000,00 zł brutto każdy z nich,
b) w zakresie zadania nr 2 – 50 000,00 zł brutto każdy z nich,
c) w zakresie zadania nr 3 – zamawiający nie ustanawia warunku udziału,
d) w zakresie zadania nr 4 – 300 000,00 zł brutto każdy z nich
e) w zakresie zadania nr 5 – zamawiający nie ustanawia warunku udziału,
f) w zakresie zadania nr 6 – 120 000,00 zł brutto każdy z nich,
g) w zakresie zadania nr 7 – 50 000,00 zł brutto każdy z nich,
h) w zakresie zadania nr 8 – 200 000,00 zł brutto każdy z nich,
i) w zakresie zadania nr 9 – zamawiający nie ustanawia warunku udziału,
j) w zakresie zadania nr 10 – 40 000,00 zł brutto każdy z nich,
k) w zakresie zadania nr 11 – 90 000,00 zł brutto każdy z nich,
l) w zakresie zadania nr 12 – 100 000,00 zł brutto każdy z nich,
m) w zakresie zadania nr 13 – zamawiający nie ustanawia warunku udziału,
n) w zakresie zadania nr 14 – zamawiający nie ustanawia warunku udziału,
o) w zakresie zadania nr 15 – 30 000,00 zł brutto każdy z nich,”
otrzymuje nowe następujące brzmienie:
,, posiadania zdolności technicznej lub zawodowej – w zakresie
A. Doświadczenia,
Zamawiający uzna warunek posiadania wiedzy i doświadczenia za spełniony jeżeli
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia wykażą się – w zakresie zadań, w
których zamawiający ustanowił niniejszy warunek – zrealizowaniem przynajmniej jednego
zamówienia (kontraktu) odpowiadającego przedmiotowi zamówienia. Poprzez zamówienie
odpowiadające przedmiotowi zamówienia należy rozumieć dostawę jednorazowych
akcesoriów i materiałów zużywalnych o wartości:

a) w zakresie zadania nr 1 – 50 000,00 zł brutto każdy z nich,
b) w zakresie zadania nr 2 – 50 000,00 zł brutto każdy z nich,
c) w zakresie zadania nr 3 – zamawiający nie ustanawia warunku udziału,
d) w zakresie zadania nr 4 – 300 000,00 zł brutto każdy z nich
e) w zakresie zadania nr 5 – zamawiający nie ustanawia warunku udziału,
f) w zakresie zadania nr 6 – 120 000,00 zł brutto każdy z nich,
g) w zakresie zadania nr 7 – 50 000,00 zł brutto każdy z nich,
h) w zakresie zadania nr 8 – 190 000,00 zł brutto każdy z nich,
i) w zakresie zadania nr 9 – zamawiający nie ustanawia warunku udziału,
j) w zakresie zadania nr 10 – 40 000,00 zł brutto każdy z nich,
k) w zakresie zadania nr 11 – 90 000,00 zł brutto każdy z nich,
l) w zakresie zadania nr 12 – 60 000,00 zł brutto każdy z nich,
m) w zakresie zadania nr 13 – zamawiający nie ustanawia warunku udziału,
n) w zakresie zadania nr 14 – zamawiający nie ustanawia warunku udziału,
o) w zakresie zadania nr 15 – 30 000,00 zł brutto każdy z nich,
p) w zakresie zadania nr 16 – 40 000 zł brutto każdy z nich,
q) w zakresie zadania nr 17 – zamawiający nie ustanawia warunku udziału”

Pytania dotyczące części III SIWZ, tj. Opisu przedmiotu zamówienia
Pytanie nr 2 – dotyczy części III do SIWZ tj. punktu 17 Opisu przedmiotu zamówienia
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację wymaganego zestawienia
sprzedaży poprzez pozostawienie informacji: ilość, nr katalogowy produktu, nr faktury oraz
wartość netto lub o zupełne odstąpienie od tego wymogu. Prośbę swą motywujemy tym, że
nie każdy program sprzedaży posiada możliwość wykonania zestawienia sprzedaży dla
danego kontrahenta wg wymagań Zamawiającego, np.: nie każdy ewidencjonuje
nr zamówień.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. Jednocześnie Zamawiający
informuje, że zestawienie sprzedaży powinno zostać dostarczone Zamawiającemu w formie
tabeli w wersji elektronicznej w programie kalkulacyjnym (np. MS Excel) w wersji
edytowalnej.
Pytania dotyczące Załącznika nr IIIA do SIWZ
Pytanie nr 3 – dotyczy Załącznika nr IIIA do SIWZ - zadania nr 12
Czy Zamawiający wyłączy z Zadania nr 12 pozycje nr 3-9, 19, 20, 26, 35-38, 41 do
odrębnego pakietu? Zwiększy to konkurencyjność ofert, a Zamawiającemu pozwoli na wybór
najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe rozwiązanie. Zamawiający modyfikuje treść
załącznika nr IIIA do SIWZ. Pozycje nr 3-9, 19, 20, 26, 35-38, 41 w zakresie zadania nr 12
zostają wykreślone i przeniesione do nowego, odrębnego zadania któremu Zamawiający
nadaje nr 16.
Pytanie nr 4 – dotyczy Załącznika nr IIIA do SIWZ - zadania nr 12
Czy Zamawiający w zadaniu nr 12 dopuści zbliżone wielkości opakowań z odpowiednim
przeliczeniem ilości opakowań?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.
Pytanie nr 5 – dotyczy Załącznika nr IIIA do SIWZ - zadania nr 7, poz. nr 3
O jaką wielkość filtrów chodzi Zamawiającemu w pozycji nr 3 zadania 7? Dostępne są trzy
rozmiary siatki 20 m (zielone), 30 m (żółte), 70 m (fioletowe). Prosimy
o doprecyzowanie.
Odpowiedź:
Zamawiający doprecyzowuje zapis w zadaniu nr 7 pozycji nr 3, dotyczący wielkości filtrów
w ten sposób, że zapis:
,,Filtry przeznaczone są do kolumn MACS MS, LS, LD, CS, jak również na probówki
o pojemności 5 ml i 13-15 mL. Jeden zestaw zawiera 50 sterylnych
i gotowych do użycia filtrów. Filtry służą do usuwania agregatów komórkowych lub dużych
cząstek z zawiesin komórek w celu zapewnienia skutecznego znakowania magnetycznego lub
fluorescencyjnego komórek.”
otrzymuje nowe następujące brzmienie:
,,Filtry przeznaczone są do kolumn MACS MS, LS, LD, CS, jak również na probówki
o pojemności 5 ml i 13-15 mL. Jeden zestaw zawiera 50 sterylnych i gotowych do użycia
filtrów. Filtry służą do usuwania agregatów komórkowych lub dużych cząstek z zawiesin
komórek w celu zapewnienia skutecznego znakowania magnetycznego lub fluorescencyjnego
komórek. Wielkość filtrów 30 µm (żółte).”
Pytanie nr 6 – dotyczy Załącznika nr IIIA do SIWZ – zadanie nr 1, poz. nr 10
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie końcówek nisko retencyjnych
bezbarwnych?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie końcówek nisko retencyjnych. Zamawiający
modyfikuje treść załącznika nr IIIA do SIWZ w ten sposób, że w zadaniu nr 1, pozycji nr 10
zapis:
,,Końcówki o poj. 200ul, niskoretencyjne, referencyjne, żółte, sterylne, w rakach, 960szt.”
otrzymuje nowe następujące brzmienie:

,,Końcówki o poj. 200ul, bezbarwne, sterylne, bez filtra, referencyjne, sterylne, w rakach,
960szt.”
Pytanie nr 7 – dotyczy Załącznika nr IIIA do SIWZ – zadanie nr 1, poz. nr 10
Czy Zamawiający dopuści końcówki żółte niebędące końcówkami niskoretencyjnymi?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie. Jednocześnie Zamawiający odsyła
do odpowiedzi na pytanie nr 6, w którym doprecyzowuje opis pozycji nr 10 w zadaniu nr 1.
Pytanie nr 8 – dotyczy Załącznika nr IIIA do SIWZ - zadanie nr 12, pozycja nr 26
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie probówki 3,5 ml z PP, śr. 12 mm,
okrągłodennej.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający informuje, że w związku z wydzieleniem z zadania
nr 12 pozycji nr 26 i przeniesienia jej do nowoutworzonego zadania nr 16 zapis:
,,probówki 3 ml z PP sr. 12 mm, okrągłodenne”
otrzymuje nowe następujące brzmienie:
,, probówki 3 ml lub 3,5 ml z PP sr. 12 mm, okrągłodenne”.
Pytanie nr 9 - dotyczy Załącznika nr IIIA do SIWZ - zadanie nr 12, pozycja nr 41
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie pudełka do mrożenia -80oC na 100
miejsc.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na proponowane rozwiązanie. W związku z powyższym
Zamawiający informuje, że w związku z wydzieleniem z zadania nr 12 pozycji nr 41
i przeniesieniem jej do nowoutworzonego zadania nr 16 zapis:
,, Pudełka do mrożenia -80ºC”
otrzymuje nowe następujące brzmienie:
,, Pudełka do mrożenia -80ºC na 100 miejsc”.
Pytanie nr 10 - dotyczy Załącznika nr IIIA do SIWZ - zadanie nr 6, poz. nr 20 i nr 38
W zakres pakietu 6 Zamawiający wprowadził 45 produktów, z których 43 są
na rynku medycznym skatalogowane jako wyroby medyczne, a dwa (pozycje 20 i 38) są
zaliczone do oddzielnej kategorii – wyrób farmaceutyczny – lek i wymagają odrębnych
specjalnych pozwoleń do obrotu na rynku medycznym.

pozycja 20 - bezbarwny lek przeznaczony do krótkich zabiegów antyseptycznych, dezynfekcji,
związanych z raną, błoną śluzową i graniczącą z nią skórą, przed, w trakcie i po zabiegach
diagnostycznych, przy opracowywaniu czystych i płukaniu zakażonych ran chirurgicznych etc.
do dezynfekcji jamy ustnej;
pozycja 38 - bezbarwny, alkoholowy preparat –(lek) do odkażania i odtłuszczania skóry
przed iniekcjami, autosterylny, zawierający nadtlenek wodoru, bez zawartości jodu, fenolu i
ich pochodnych. pH 6-7 Spektrum: B, Tbc, F, V (w tym: HIV, HBV, Herpes, Rota,
Adeno).pozytywna opinia IMiD - do stosowania na skórę niemowląt i noworodków, skuteczny
wobec MRSA w 30 s, wysoce aktywny wobec MRSA nawet w roztworze 50%, skuteczny
przeciwko występującym na skórze bakteriom (łącznie z prątkami gruźlicy i MRSA), grzybom
oraz wirusom: Hepatitis B, HIV, Herpes, Rota, Adeno, dezynfekcja skóry z niewielką ilością
gruczołów łojowych w 15 s, dokonały do dezynfekcji przed iniekcjami – natryskiwany, szybkie
działanie, skuteczny w przypadku skóry z dużą ilością gruczołów łojowych (10 min.),
substancje czynne: izopropanol, etanol i alkohol benzylowy, uzupełniają swoje zakresy
aktywności, zapewniając szerokie działanie antyseptyczne autosterylny (patent europejski),
możliwość bezpiecznego przelewania z dużych kanistrów, doskonale odtłuszcza i odkaża
skórę, dostępny w butelkach z atomizerem i bez, także w kanistrze uzupełniającym, produkt
leczniczy (kontrolowany obrót i transport), szybkie działanie i schnięcie, skuteczny do różnych
rodzajów skóry, także bogatej w gruczoły łojowe,
Czy Zamawiający wyodrębni do oddzielnego pakietu wskazane powyżej wyroby
farmaceutyczne – leki, co pozwoli na przystąpienie do postępowania większej liczbie
Wykonawców i zaproponowanie konkurencyjnych cen na pozostałe wyroby medyczne.
Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr IIIA do SIWZ w ten sposób, że w zadaniu nr 6
pozycje nr 20 i 38 podlegają wykreśleniu.
Pytanie nr 11 – dotyczy Załącznika nr IIIA do SIWZ - zadania nr 8, poz. nr 8, 9, 15, 42,
89, 93, 94
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 8, 9, 15, 42, 89, 93, 94 i utworzenie
oddzielnego pakietu. Zgoda na powyższe pozwoli naszej firmie złożyć bardzo atrakcyjną
cenowo ofertę.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe rozwiązanie. Zamawiający modyfikuje treść
załącznika nr IIIA do SIWZ. Pozycje nr 8, 9, 15, 42, 89, 93, 94 w zakresie zadania nr 8
zostają wykreślone i przeniesione do nowego odrębnego zadania, któremu Zamawiający
nadaje nr 17.
Pytanie nr 12 – dotyczy Załącznika nr IIIA do SIWZ - zadania nr 13
W zadaniu nr 13, w pozycjach nr 13 i nr 14 prosimy Zamawiającego o zgodę na szkiełka
nakrywkowe w opakowaniach po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 13 – dotyczy Załącznika nr IIIA do SIWZ, tj. zadania nr 10, pozycja nr 3
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic winylowych bezpudrowych pakowanych po
100 szt. z przeliczeniem wymaganych ilości?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.
Pytanie nr 14 – dotyczy Załącznika nr IIIA do SIWZ – zadanie nr 2, poz. nr 2
Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej w pozycji 2 zadania 2 i życzy sobie
probówki 5 ml?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że w zadaniu nr 2, w pozycji nr 2 omyłkowo wskazał próbówkę
6 ml. W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr IIIA do SIWZ
w ten sposób, że w zadaniu nr 2, pozycji nr 2 zapis:
,,Probówki PS 6 ml niesterylne”
otrzymuje nowe następujące brzmienie:
,,Probówki PS 5 ml niesterylne”.
Pytanie nr 15 – dotyczy Załącznika IIIA do SIWZ – zadanie nr 2
Jeśli Zamawiający w pozycji nr 2 w zadaniu nr 2 życzy sobie probówki 6 ml, czy zgodzi się
na wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu, umożliwiając wzrost konkurencyjności oraz
złożenie korzystnej oferty cenowej?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie. Zamawiający odsyła do
odpowiedzi na pytanie nr 14.
Pytanie nr 16 – dotyczy Załącznika IIIA do SIWZ – zadanie nr 2, poz. nr 3
Czy Zamawiający w pozycji nr 3 życzy sobie probówki z nakrętką czy bez nakrętki?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że probówka opisana w zadaniu nr 2, pozycja nr 3 powinna być
próbówką okrągłodenną z nakrętką. W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje treść
Załącznika nr IIIA do SIWZ w ten sposób, ze zapis:
,,5 ml Polystyrene probówki okrągłodenne”
otrzymuje nowe następujące brzmienie:
,, 5 ml Polystyrene probówki okrągłodenne z nakrętką”.

Pytanie nr 17 – dotyczy Załącznika IIIA do SIWZ – zadanie nr 2, poz. 5
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie przez Zamawiającego w pozycji nr 5
jakiego rodzaju dno powinny posiadać płytki?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, ze płytki opisane w zadaniu nr 2, w pozycji nr 5 powinny posiadać
dno płaskodenne. W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr IIIA
do SIWZ w ten sposób, że w zadaniu nr 2, w pozycji nr 5 zapis:
,,Płytki hodowlane 24-dołkowe”
otrzymuje nowe następujące brzmienie:
,,Płytki hodowlane 24-dołkowe, płaskodenne”.
Pytanie nr 18 – dotyczy Załącznika IIIA do SIWZ – zadanie nr 2, punkt 9
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowania czy Zamawiający życzy sobie w punkcie
9 butelki wentylowane czy niewentylowane?
Odpowiedź:
Zamawiający doprecyzowuje opis w zadaniu nr 2, pozycji nr 9 w ten sposób, że zapis:
,,Butelki hodowlane 50ml, polystyrene”
otrzymuje nowe następujące brzmienie:
,,Butelki hodowlane 50ml, polystyrene, wentylowane”.
Pytania dotyczące II części SIWZ, tj. Projektu umowy
Pytanie nr 19 – dotyczy II części SIWZ, tj. Projektu umowy - §5, ust. 1, ppkt. 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.

Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje treść części II SIWZ, tj. projektu umowy w ten sposób, że
w § 5 ust. 1 pkt 2 zapis:
,,w przypadku opóźnienia w realizacji poszczególnej partii zamówienia w wysokości 1 %
wartości ceny tej partii za każdy dzień opóźnienia;”
otrzymuje nowe następujące brzmienie:
,,w przypadku opóźnienia w realizacji poszczególnej partii zamówienia w wysokości 0,75 %
wartości ceny tej partii za każdy dzień opóźnienia;”
Dotyczy sprostowania odpowiedzi na pytanie nr 9 zawartej w piśmie
pn .,, Wyjaśnienia i Modyfikacje treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia”
z dnia 29.12.2017r., sygn. DZ-592-2017/AK
,,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.
Zamawiający informuje, że odpowiedź na powyższe pytanie o treści:
,,Zamawiający nie wyraża zgody.”
otrzymuje nowe następujące brzmienie:
,,Zamawiający wyraża zgodę. W przypadku dostarczenia e-faktury drogą elektroniczną
Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest do upewnienia się czy faktura ta dotarła do
Zamawiającego.”
Zamawiający modyfikuje treść II części SIWZ, tj. projektu umowy w ten sposób, że w § 3
dodaje się ust. 11 o treści:
,,Zamawiający dopuszcza dostarczenie e-faktur drogą elektroniczną na wskazany przez
Zamawiającego adres e-mail. Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest do uzyskania
potwierdzenia otrzymania e-faktury przez Zamawiającego”

Jednocześnie Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, działając na podstawie
art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych modyfikuje
treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
1. W części I SIWZ, w § 1 ust. 6 zapis:
,,Części zamówienia: Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na części (zadania

od nr 1 do nr 15)”
otrzymuje nowe następujące brzmienie:
,,Części zamówienia: Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na części (zadania

od nr 1 do nr 17)”
2. W części I SIWZ, w § 11 ust. 1 zapis:
,, 1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:
Zadanie

Wysokość wadium

Zadanie nr 1

1 800,00 zł

Zadanie nr 2

1 900,00 zł

Zadanie nr 3

400,00 zł

Zadanie nr 4

10 300,00 zł

Zadanie nr 5

300,00 zł

Zadanie nr 6

4 800,00 zł

Zadanie nr 7

1 900,00 zł

Zadanie nr 8

7 100,00 zł

Zadanie nr 9

200,00 zł

Zadanie nr 10

1 600,00 zł

Zadanie nr 11

3 600,00 zł

Zadanie nr 12

3 600,00 zł

Zadanie nr 13

400,00 zł

Zadanie nr 14

400,00 zł

Zadanie nr 15

1 200,00 zł

RAZEM

39 500,00 zł

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

,, 1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:
Zadanie

Wysokość wadium

Zadanie nr 1

1 800,00 zł

Zadanie nr 2

1 900,00 zł

Zadanie nr 3

400,00 zł

Zadanie nr 4

10 300,00 zł

Zadanie nr 5

300,00 zł

Zadanie nr 6

4 700,00 zł

Zadanie nr 7

1 900,00 zł

Zadanie nr 8

6 700,00 zł

Zadanie nr 9

200,00 zł

Zadanie nr 10

1 600,00 zł

Zadanie nr 11

3 600,00 zł

Zadanie nr 12

2 100,00 zł

Zadanie nr 13

400,00 zł

Zadanie nr 14

400,00 zł

Zadanie nr 15

1 200,00 zł

Zadanie nr 16

1 500,00 zł

Zadanie nr 17

400,00 zł

RAZEM

39 400,00 zł

3. W części III SIWZ, tj. Opisie przedmiotu zamówienia, pkt. 1 zapis:
,,Przedmiotem zamówienia jest dostawa akcesoriów laboratoryjnych i materiałów
zużywalnych dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Zamówienie
zostało podzielone na 15 zadań.”
otrzymuje nowe następujące brzmienie:
,,Przedmiotem zamówienia jest dostawa akcesoriów laboratoryjnych i materiałów
zużywalnych dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Zamówienie
zostało podzielone na 17 zadań.”

4. W załączniku nr 1 do SIWZ, tj. formularzu oferty, w ust. 1 Zamawiający dodaje pkt 16 i 17:
,,16) w zakresie zadania nr 16*:
netto: ........................................ zł
brutto: ........................................... zł,
Brutto (słownie złotych: ....................................................................................
................................................................................................................. ..../100)
W tym podatek VAT według obowiązującej stawki ..... %, na kwotę: ................zł.
Oferowany termin realizacji poszczególnej partii zamówienia wynosi ...............
dni od daty otrzymania zamówienia.
17) w zakresie zadania nr 17*:
netto: ........................................ zł
brutto: ........................................... zł,
Brutto (słownie złotych: ....................................................................................
................................................................................................................. ..../100)
W tym podatek VAT według obowiązującej stawki ..... %, na kwotę: ................zł.
Oferowany termin realizacji poszczególnej partii zamówienia wynosi ...............
dni od daty otrzymania zamówienia.”
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
W imieniu Zamawiającego:
KANCLERZ
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie
mgr inż. Jerzy Piwowarczyk

Załączniki:
1. SIWZ – tekst jednolity,
2. Część II SIWZ, tj. projekt umowy – tekst jednolity
3. Załącznik nr 2 do SIWZ - po zmianach
4. Załącznik nr IIIA do SIWZ po zmianach,

