Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM
w Szczecinie
Szczecin, 25.02.2019 r.
Znak sprawy ZP/220/12/19
W sprawie: dostawy sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku do celów laboratoryjnych oraz soli
do uzdatniania wody dla SPSK-2 w Szczecinie.

Wyjaśnienia nr 1
i modyfikacja SIWZ nr 1
W związku z wpłynięciem do zamawiającego pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986,
t.j. z dn. 2018.10.16), zwanej dalej „PZP”, zamawiający udziela następującego wyjaśnienia:

Wykonawca I:
Pytanie nr 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc
po przecinku?
Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen
z dokładnością do trzech a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest
elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną.
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na podanie ceny jednostkowej w formacie proponowanym przez
wykonawcę.
Cena winna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z wymaganiami określonymi
w SIWZ XIV.6.

Pytanie nr 2
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 nie przewiduje takiej możliwości.

Pytanie nr 3
Dotyczy umowy, §5 pkt 3
Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co wpływa na wydłużenie czasu jej rozpatrzenia.
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wydłużenie wymiany towaru po uznaniu reklamacji z 3 do 5 dni
roboczych.
Odpowiedź: zgodnie z zapisami wzoru umowy (§ 5 ust. 5), termin na dostawę wyrobu wolnego od wad
po uznaniu reklamacji przez wykonawcę wynosi „maksymalnie 5 dni roboczych, licząc od daty uznania reklamacji
za uzasadnioną” – wobec czego zamawiający uznaje wniosek wykonawcy za bezzasadny.
Przywołany „§ 5 pkt 3” dotyczy rozpatrzenia reklamacji.
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Pytanie nr 4
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 nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.
Jednocześnie zamawiający zwraca uwagę na zapis mówiący o „co najmniej trzykrotnym” przypadku niewłaściwej
realizacji umowy oraz o okresie wypowiedzenia (minimum 30 dni kalendarzowych). Zdaniem zamawiającego,
wystarczająco zabezpiecza to interes wykonawcy, który co do zasady rzetelnie realizuje umowę.

Pytanie nr 5
Prosimy o modyfikację zapisów §10 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto
a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu
skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne
osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.
Kwestię naliczania kar umownych zamawiający uregulował w oparciu o definicję ceny, zawartą w w art. 2 pkt 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 tj. z dn. 2018.10.16), dalej
p.z.p.
Zgodnie z jej brzmieniem, ceną w rozumieniu przepisów p.z.p. jest cena w rozumieniu art 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2
ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U.2019.178 t.j. z dn. 2019.01.30),
czyli wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy
za towar lub usługę, uwzględniająca podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy.

Pytanie nr 6
Dotyczy wzoru umowy
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy sformułowania, iż
„Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia
jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”?
Mając na względzie czynniki środowiskowe, chcielibyśmy dążyć do ograniczenia liczby opakowań, ilości listów
przewozowych i faktur w formie papierowej. W związku z tym prosimy o ustanowienie minimalnej wartości
zamówienia w kwocie 150 zł.
Odpowiedź: zamawiający wyraża zgodę i dokona modyfikacji wzoru umowy.
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Pytanie nr 7
Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie poniższego zapisu do treści umowy:

„W sytuacji, kiedy Zamawiający nie ureguluje należności w terminie, Wykonawca, po 2-krotnym wezwaniu
Zamawiającego (w odstępie 14 dni) do zapłaty, ma prawo wstrzymać dostawy do Zamawiającego do czasu
uregulowania należności”
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.
Jednocześnie zamawiający zwraca uwagę na zapis § 18 (wzór dla zadań 1-6,9) oraz § 17 (wzór dla zadań 7-8)
umowy, odwołujący się do kodeksu cywilnego.

Pytanie nr 8
Zadanie nr 1
Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia, tj. aby wymóg posiadania klipsu
odnosił się do pojemników zamykanych na wcisk (pozycje 5-8) a wymóg uchwytów do pojemników o większych
pojemnościach tj. od 1200 ml. Pozwoli to na złożenie ważnych ofert.
Odpowiedź: zamawiający potwierdza, że klips odnosi się do poz. 5-8.

Pytanie nr 9
Zadanie nr 1, poz. 9
Prosimy o dopuszczenie torebek biopsyjnych pakowanych po 1000 szt., 3 op.
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 10
Zadanie nr 5, poz.14-18
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie szkiełek do osobnego pakietu, co zwiększy konkurencyjność ofert i pozwoli
zamawiającemu na otrzymanie korzystniejszych cen.
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 11
Zadanie nr 5, poz. 14
Prosimy o dopuszczenie szkiełek nakrywkowych o grubości 0,13-0,17 mm. Jest to grubość zgodna z normą ISO
8255-1 dotyczącą właściwości szkiełek nakrywkowych.
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 12
Zadanie nr 5, poz.14
Prosimy o dopuszczenie szkiełek nakrywkowych 18x18 mm w opakowaniu 100szt. (70 op.) W razie negatywnej
odpowiedzi prosimy o wyjaśnienie.
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
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Pytanie nr 13
Zadanie nr 5, poz. 15
Prosimy o dopuszczenie szkiełek nakrywkowych 22x22 mm w op. 200 szt., co umożliwi złożenie ważnych ofert.
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Wykonawca II:
Pytanie 14
dot. SIWZ rozdz. I pkt 5, Umowa dla zadań 1-6, 9 § 4
Zamawiający wymaga w tych punktach, aby termin ważności oferowanych produktów wynosił minimum
24 miesiące. Ponieważ nie wszystkie oferowane produkty w Zadaniu nr 4 posiadają wymagany termin ważności,
a wynika to ze specyfiki odczynnika znajdującego się w probówko – strzykawce (dot. poz. 13), prosimy
o możliwość dopuszczenia probówko-strzykawek, których termin ważności będzie wynosił minimum 5 miesięcy.
Taki zapis umożliwi uniknięcie nieporozumień związanych z terminem ważności preparatów, przy zachowaniu
ich pełnych parametrów użytkowych. Swoją argumentację pragniemy wzmocnić również faktem, że Zamawiający
będzie zaspokajał swoje potrzeby na bieżąco (realizacja zamówień cząstkowych w terminie maksymalnie do 5 dni)
bez zbędnego składowania produktów. W związku z tym prosimy o dopuszczenie strzykawko-probówek
z pozycji: 13 w Zadaniu nr 4 z 5-cio miesięcznym terminem ważności od daty dostarczenia do Zamawiającego.
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza – nie wymaga, by termin ważności (okres przydatności do użycia) wyrobów
ujętych w poz. 13 zadania nr 4 wynosił minimum 5 miesięcy, licząc od daty dostarczenia do siedziby
zamawiającego.

Pytanie 15
dot. SIWZ rozdz. XIV pkt 6, Zadanie 4
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie możliwości podania w Zadaniu 4 jednostkowych cen
z dokładnością do trzech miejsc po przecinku, przy zachowaniu wymogu podania wartości pakietu w zaokrągleniu
do dwóch miejsc po przecinku. Zgodnie z najnowszą linią orzecznictwa dopuszcza się podawanie cen
z dokładnością do trzech, a nawet czterech miejsc po przecinku dla wyrobów masowych. Wówczas cena
jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną ( nie ma bowiem możliwości
zakupienia np.: jednej sztuki końcówki czy probówki Eppendorfa). Orzecznictwo Zespołu Arbitrów – sygn. akt
UZP/ZO/0-2546/06. W przypadku nie wyrażenia zgody, prosimy o umożliwienie podania ceny jednostkowej netto
za opakowanie, z odpowiednim przeliczeniem ilości.
Odpowiedź: tak, jak w odpowiedzi zamawiającego na pytanie 1.
Zamawiający wymaga podania cen zgodnie z opisem zawartym w formularzu cen jednostkowych.

Pytanie 16
dot. SIWZ rozdz. XV kryterium 2 – termin dostaw cząstkowych
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ustalenie dla Zadania nr 4 minimalnego terminu dostawy wynoszącego 2 dni?
Ze sposobu liczenia punktów w tym kryterium określonym w SIWZ wynika, że najwyżej oceniony zostanie termin
dostawy wynoszący 1 dzień. Jednodniowy termin dostawy mogą zaoferować Wykonawcy, którzy mają siedzibę
blisko siedziby Zamawiającego, bądź Wykonawcy, którzy za wszelką cenę chcą uzyskać zamówienie publiczne
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i mimo świadomości tego, że nie są w stanie zagwarantować jednodniowego terminu dostawy, oferują go tylko
po to, aby otrzymać przewagę punktową w kryterium oceny ofert. Zapewnienie jednodniowego terminu dostawy,
w dostawach ciągłych, cyklicznych dla Wykonawcy, który ma siedzibę i magazyn w odległości większej niż 100 km
od siedziby Zamawiającego, jest trudne do spełnienia. Za ustaleniem minimalnego terminu dostawy np. 2 dni
robocze, który jest terminem najbardziej realnym i bezpiecznym dla Wykonawców mających siedzibę w różnych
miejscach kraju, przemawia również fakt, że przedmiotem Zadania nr 4 nie są produkty unikatowe, ratujące życie.
Zamawiający używa ich stale i może zaplanować zapotrzebowanie wcześniej, dlatego brak jest merytorycznego
uzasadnienia dla jednodniowego terminu dostawy.
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.
Kryterium terminu dostawy zamówień cząstkowych zostało przez zamawiającego skonstruowane w sposób
zapewniający możliwość wzięcia udziału w postępowaniu, złożenia ważnej oferty oraz późniejszej realizacji
zamówienia szerokiemu gronu wykonawców, bez względu na ich lokalizację.
Jednocześnie zamawiający zwraca uwagę na sposób liczenia terminu dostawy (od następnego dnia roboczego
po złożeniu zamówienia), opisany w SIWZ zarówno w punkcie XV, jak i we wzorze umowy. Nawet przy założeniu
zaoferowania jednego dnia roboczego jako terminu dostawy, wykonawca ma de facto dwa do trzech dni na jej
realizację. Składając ofertę wykonawca winien być przygotowany na realizację umowy, zabezpieczając sobie
asortyment oraz logistykę. Wobec powyższego zamawiający zagrożenie opisane w pytaniu wykonawcy, to jest
ograniczenie konkurencyjności uważa za bezzasadne.
Ponadto zamawiający zwraca uwagę na fakt, że kryterium terminu dostaw jest jednym z trzech w postępowaniu,
ma niską wagę (5%) oraz że jest równoważne z kryterium płatności. Rzeczą wykonawcy jest takie
skonstruowanie oferty, by po pierwsze była ona dla niego opłacalna, po drugie – możliwa do realizacji
na przedstawionych warunkach. Po stronie zamawiającego leży zaś zabezpieczenie prawidłowej realizacji
postawionych przed nim zadań, przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa.

Pytanie 17
dot. zapisów Umowy dla zadań 1-6, 9 § 3 ust. 1
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację Wzoru Umowy dla zadań 3-12 §. 3 ust. 1 poprzez
dopisanie: „przy jednorazowym zamówieniu powyżej 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 nie wyraża zgody na modyfikację zapisu § 3 ust. 1 w żadnym z dwóch wzorów umów
(dla zadań 1-6, 9 oraz dla zadań 7-8).
Jednocześnie zamawiający informuje, że dokona modyfikacji wzoru umowy, uwzględniającej minimalną wartość
zamówienia cząstkowego.

Pytanie 18
dot. zapisów Umowy dla zadań 1-6, 9 § 10
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację zapisów § 10 w taki sposób, aby wysokość kary
umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca
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jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty
nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.
Odpowiedź: tak, jak w odpowiedzi zamawiającego na pytanie 5.

Niniejszym zamawiający informuje, że wykreśla dotychczasowe brzmienie § 3 zawartego we wzorze umowy
dla zadań 1-6,9 oraz § 2 dla zadań 7-8 i wprowadza nowe w brzmieniu:

I. dla zadań 1-6, 9:
„§ 3
1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówione wyroby na własny koszt i ryzyko do Magazynu Głównego
Zamawiającego w Szczecinie przy Al. Powstańców Wlkp. 72 w dni robocze od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.30 do 14.30 w ciągu … (max. 5) dni roboczych. Termin dostawy liczy się od pierwszego
dnia roboczego po dniu złożenia zamówienia.
2. Wykonawca dostarczać będzie wyroby do miejsca wskazanego w ust. 1 na podstawie zamówień określających
szczegółowy asortyment i ilość wyrobów przekazywanych faksem lub mailem przez Dział Zaopatrzenia
i Gospodarki Materiałowej Zamawiającego, zwany dalej „DZ”.
3. Minimalna wartość zamówienia cząstkowego winna wynosić 150,00 zł netto.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za opóźnienie w dostawie zamówionych wyrobów w terminie
określonym w ust. 1. W razie opóźnienia Wykonawcy w realizacji zamówienia w terminie określonym w § 3 ust
1 umowy, Zamawiający ma prawo dokonać zastępczego zakupu wyrobów, bez wyznaczania dodatkowego
terminu na zrealizowanie zamówienia i obciążyć Wykonawcę kwotą odpowiadającą wysokości szkody
poniesionej z tego tytułu, zachowując prawo do naliczenia kar umownych za okres opóźnienia liczony do dnia
dokonania zastępczego zakupu.
5. Wykonawca zobowiązany jest realizować umowę również w sytuacjach nadzwyczajnych, a w szczególności
w przypadku pożaru, awarii technicznych, zagrożenia o charakterze terrorystycznym, stanu klęski żywiołowej,
stanu wojny, itp.
6. W sytuacji, o której mowa w ust. 5 termin realizacji zamówienia cząstkowego może ulec skróceniu.”

Ii. dla zadań 7-8:
„§ 2
1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówione wyroby na własny koszt i ryzyko do Magazynu Głównego
Zamawiającego w Szczecinie przy Al. Powstańców Wlkp. 72 w dni robocze od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.30 do 14.30 w ciągu … (max. 5) dni roboczych. Termin dostawy liczy się od pierwszego
dnia roboczego po dniu złożenia zamówienia.
2. Wykonawca dostarczać będzie wyroby do miejsca wskazanego w ust. 1 na podstawie zamówień określających
szczegółowy asortyment i ilość wyrobów przekazywanych faksem lub mailem przez Dział Zaopatrzenia
i Gospodarki Materiałowej Zamawiającego, zwany dalej „DZ”.
3. Minimalna wartość zamówienia cząstkowego winna wynosić 150,00 zł netto.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za opóźnienie w dostawie zamówionych wyrobów w terminie
określonym w ust. 1. W razie opóźnienia Wykonawcy w realizacji zamówienia w terminie określonym w § 2
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Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM
w Szczecinie
ust. 1 umowy, Zamawiający ma prawo dokonać zastępczego zakupu wyrobów, bez wyznaczania dodatkowego
terminu na zrealizowanie zamówienia i obciążyć Wykonawcę kwotą odpowiadającą wysokości szkody
poniesionej z tego tytułu, zachowując prawo do naliczenia kar umownych za okres opóźnienia liczony do dnia
dokonania zastępczego zakupu.
5. Wykonawca zobowiązany jest realizować umowę również w sytuacjach nadzwyczajnych, a w szczególności
w przypadku pożaru, awarii technicznych, zagrożenia o charakterze terrorystycznym, stanu klęski żywiołowej,
stanu wojny, itp.
6. W sytuacji, o której mowa w ust. 5 termin realizacji zamówienia cząstkowego może ulec skróceniu.”

Wykonawcy powinni uwzględnić powyższe zmiany podczas przygotowywania i składania ofert.

Z poważaniem,
DYREKTOR SPSK-2
podpis w oryginale

Sprawę prowadzi:
Katarzyna Rogiewicz, tel. 10 88
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