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                             Al.  Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin 
                               tel. (0-91) 466 10 86 do 88  fax. 466 11 13    
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Znak sprawy:  ZP/220/02/15 
 

28/02/2015    S42    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy  
 
 

Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 
 

Polska-Szczecin: Odczynniki laboratoryjne 
2015/S 042-071208 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie, al. Powstańców 
Wielkopolskich 72, Dział Zamówień Publicznych, Osoba do kontaktów: Wioletta Sybal, 

Szczecin70-111, POLSKA. Tel.: +48 914661088. Faks: +48 914661113. E-mail: 
zamowienia@spsk2-szczecin.pl  

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 27.1.2015, 2015/S 18-028445)  
 
Przedmiot zamówienia: 
CPV:33696500 
Odczynniki laboratoryjne 
Zamiast:   
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
4.3.2015 (10:00) 
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 
4.3.2015 (11:00) 
VI.3) Informacje dodatkowe 
IX. Inne dokumenty (oświadczenia) wymagane przez Zamawiającego 
1. W celu potwierdzenia, że oferowane odczynniki i analizatory spełniają wymagania 
Zamawiającego, Zamawiający wymaga złożenia: 
1.1. dla zadań nr 1–4: oświadczenia o dopuszczeniu oferowanych wyrobów do obrotu i 
używania na terytorium RP – zgodnie z ustawą z 20.5.2010 o wyrobach medycznych (Dz.U. z 
2010 r. nr 107, poz. 679) – nie dotyczy końcówek do pipet, polistyrenowych probówek, 
pudełek do hodowli mikroaerofilnych., zgodnie z załącznikiem nr 3 do formularza oferty; 
Powinno być:   
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
                                                               18.03.2015 (10:00) 
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 
                                                               18.03.2015 (11:00) 
VI.3) Informacje dodatkowe 
IX. Inne dokumenty (oświadczenia) wymagane przez Zamawiającego 
1. W celu potwierdzenia, że oferowane odczynniki i analizatory spełniają wymagania 
Zamawiającego, Zamawiający wymaga złożenia: 
1.1. dla zadań nr 1–4: oświadczenia o dopuszczeniu oferowanych wyrobów do obrotu i 
używania na terytorium RP – zgodnie z ustawą z 20.5.2010 o wyrobach medycznych (Dz.U. z 
2010 r. nr 107, poz. 679) – nie dotyczy w zadaniu nr 1 pozycji: poz. 12,13, 23, 24, 54 ,55, 
56,59, 57, 58, 64, 65, 67. 
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Zmiany umowy 
Dla zadania nr 1 
§ 19 Na uzasadniony wniosek Zamawiającego strony mogą w drodze aneksu do umowy 
dokonać zmian w zakresie ilości poszczególnych rodzajów odczynników bądź wyrobów, przy 
zachowaniu wartości netto umowy określonej w § 12 ust. 1. 
§ 20 
1. Zmiany postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem 
nieważności. 
2. Zmiana umowy jest dopuszczalna wyłącznie w przypadku: 
a) obniżenia ceny; 
b) zmiany odczynnika lub wyrobu na inny odczynnik lub wyrób o parametrach nie gorszych 
od odczynnika lub wyrobu określonego umową i za cenę nie wyższą od ceny określonej 
umową – w przypadku wstrzymania bądź zaprzestania produkcji, wycofania z obrotu 
odczynnika lub wyrobu stanowiącego przedmiot zamówienia bądź braku odczynnika lub 
wyrobu z innych przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę; 
c) zmiany wielkości opakowania, jeżeli odpowiada ona uzasadnionym potrzebom 
Zamawiającego, a cena 1 ml odczynnika dla nowego opakowania nie będzie wyższa od ceny 
1 ml określonego w formularzu cen jednostkowych; 
d) w przypadku, o którym mowa w § 19 umowy; 
e) zmiany obowiązujących przepisów bądź wejścia w życie nowych przepisów, z których 
będzie wynikał obowiązek dostosowania warunków umowy do aktualnego stanu prawnego. 
3. W przypadku zmiany określonej w ust. 2 pkt b) Wykonawca zobowiązany jest 
niezwłocznie powiadomić na piśmie Zamawiającego, podając przyczynę braku odczynnika 
lub wyrobu wraz z informacją o wszystkich odpowiednikach brakującego odczynnika lub 
wyrobu występujących w obrocie oraz zobowiązany jest zaproponować Zamawiającemu 
dostarczanie odpowiednika brakującego odczynnika lub wyrobu po cenie nie wyższej od ceny 
podanej w ofercie. Ostateczną decyzję dotyczącą zmiany odczynnika na inny podejmuje 
Zamawiający. 
4. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nieodpłatnie w 
celach przetestowania zamienny wyrób lub odczynnik wraz z dokumentami dopuszczającymi 
odczynnik do obrotu na terenie RP. 
5. Warunkiem dokonania zmiany umowy jest wystąpienie przez stronę zainteresowaną 
wprowadzeniem zmian do umowy z pisemnym wnioskiem zawierającym proponowane 
zmiany wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym. Do wniosku winien być załączony 
projekt aneksu do umowy. 
6. Zmiana umowy polegająca na zmianie wynagrodzenia zgodnie z § 12 ust. 1 wynikająca ze 
zmiany podatku VAT, nie wymaga aneksu do umowy. 
§ 24 
1. Okres realizacji umowy wynosi 12 miesięcy od dnia protokolarnego przekazania sprzętu w 
dzierżawę, zgodnie z § 9 umowy, z zastrzeżeniem ust 3. 
ust. 3. W przypadku niewykorzystania ilościowego odczynników, wyrobów w terminie 
wskazanym w ust. 1 Kupujący ma prawo w drodze jednostronnego oświadczenia woli 
złożonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności przedłużyć termin realizacji umowy 
bądź termin realizacji poszczególnych zadań. Kupujący ma prawo składać oświadczenie o 
przedłużeniu obowiązywania umowy wielokrotnie ,z tym ,że łączny okres przedłużenia 
umowy w stosunku do okresu podanego w ust 1 nie może wynosić więcej niż 12 miesięcy. 
 
Dla pozostałych zadań 2–4 
§ 10 
1. W przypadku wstrzymania, zaprzestania produkcji, wycofania z obrotu wyrobu 
stanowiącego przedmiot zamówienia bądź braku wyrobu z innych przyczyn, nie zawinionych 
przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić na piśmie 
Zamawiającego, podając przyczynę braku wyrobu wraz z informacją o wszystkich 
odpowiednikach brakującego wyrobu występującego w obrocie oraz zobowiązany jest 
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zaproponować Zamawiającemu dostarczanie odpowiednika brakującego wyrobu po cenie nie 
wyższej od ceny podanej w ofercie. 
2. Odpowiednik brakującego wyrobu musi posiadać takie same parametry oraz co najmniej 
taką samą jakość co wyrób, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1.1. 
3. Wykonawca zobowiązany jest przesłać do Apteki Zamawiającego: 
a) pismo, o którym mowa w ust. 1; 
b) nieodpłatnie oferowany wyrób zamienny w ilości wystarczającej do wykonania 30 
oznaczeń; 
c) dokumenty dopuszczające oferowany wyrób zamienny do obrotu. 
4. Po przetestowaniu wyrobu zamiennego zamawiający powiadomi Wykonawcę faksem lub 
pocztą elektroniczną o decyzji w sprawie dostarczania zamiennego wyrobu. 
5. W przypadku pozytywnej decyzji Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przesłać 
Zamawiającemu aneks do umowy. Wykonawca ma prawo realizować dostawy odczynnika 
zamiennego dopiero po podpisaniu aneksu do umowy. Zamawiający zapłaci za dostarczony 
odczynnik zamienny dopiero po podpisaniu aneksu. 
6. Ostateczną decyzję dotyczącą zmiany odczynnika na inny podejmuje Zamawiający. 
§ 11 
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem 
nieważności. 
2. Zmiana umowy jest dopuszczalna wyłącznie w przypadku: 
a) zmian korzystnych dla Kupującego; 
b) wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 10 umowy; 
c) zmiany cen jednostkowych w przypadku, o którym mowa w § 12 umowy; 
3. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2 dokonywane są w drodze aneksu do umowy. 
Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 2 jest nieważna. 
4. Warunkiem dokonania zmiany umowy jest wystąpienie przez stronę zainteresowaną 
wprowadzeniem zmian do umowy z pisemnym wnioskiem zawierającym proponowane 
zmiany wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym. Do wniosku winien być załączony 
projekt aneksu do umowy a w przypadku, o którym mowa w § 12 umowy ponadto winny być 
dołączone dowody na okoliczność w jakim stopniu powoływana zmiana przepisów ma wpływ 
na wysokość cen jednostkowych. 
5. Zmiana umowy polegająca na zmianie cen jednostkowych zgodnie z § 1 ust. 9 oraz 
przedłużeniu okresu obowiązywania umowy zgodnie z § 16 ust 3 umowy nie wymagają 
aneksu do umowy. 
§ 12 
Na uzasadniony wniosek Kupującego strony mogą dokonać zmian w zakresie ilości 
poszczególnego asortymentu w ramach danego zadania przy zachowaniu wartości zadania 
określonej w Formularzu oferty. 
§ 16 
1/ Okres realizacji umowy wynosi 12 miesięcy, z zastrzeżeniem ust 3. ust. 3/ W przypadku 
niewykorzystania ilościowego wyrobów w terminie wskazanym w ust 1 Kupujący ma prawo 
w drodze jednostronnego oświadczenia woli złożonego w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności przedłużyć termin realizacji umowy. Kupujący ma prawo składać oświadczenie 
o przedłużeniu obowiązywania umowy wielokrotnie, z tym, że łączny okres przedłużenia 
umowy w stosunku do okresu podanego w ust. 1 nie może wynosić więcej niż 12 miesięcy. 
Inne dodatkowe informacje 
Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej. 
Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej. 
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