Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM
w Szczecinie

Znak sprawy: ZP/220/17/18

Szczecin, dnia 17.04.2018 r.

Dotyczy: dostawy odczynników laboratoryjnych i testów diagnostycznych na potrzeby Pracowni
Cytogenetyki, Mikrobiologii i Immunologii SPSK-2 PUM

Wyjaśnienie nr 1
W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Wykonawca nr 1
Piszę do Państwa z pytaniem dotyczącym postępowania numer ZP/220/17/18, a dokładniej pakietu
14. Czy w pozycji 1. wyrażą Państwo zgodę na zaproponowanie osobnych testów do wykrywania
antygenu dehydrogenazy glutaminianowej (GDH) oraz osobnych do wykrywania toksyn A i B C.
difficile?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie testów oddzielnych.

Wykonawca nr 2
I.

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 4 - Formularz Cen Jednostkowych, Zadanie nr 11, Pkt 1 – Sondy
Molekularne do Diagnostyki, ppkt. a:

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga sondy o specyfikacji:
Williams-Beuren Probe 7q11.23red (148kb i 144kb i 204kb)/D7Z1green

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania opisanej powyżej sondy.
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II.

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 4 - Formularz Cen Jednostkowych, Zadanie nr 11, Pkt 1 –
Sondy Molekularne do Diagnostyki, ppkt. g:

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga sondy o specyfikacji:
Smith Magenis (FLII)/Miller-Dieker Probe Combination (17p13.3red-117kb/17p11.2 green-37kb i 38kb)

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania opisanej sondy.
III.

Dotyczy SIWZ, Rozdział XIII. Opis sposobu przygotowania ofert, pkt.3, ppkt. c):

Czy dla Zadania nr 11 Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie materiałów producenta
potwierdzających, że oferowane wyroby odpowiadają wymaganiom określonym w SIWZ w języku
angielskim?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie materiałów informacyjnych w języku
angielskim.
IV.

Dotyczy SIWZ, Wzór umowy dla pozostałych zadań:

§3 ust. 4: Prosimy o modyfikację ww. postanowienia poprzez dodanie zdania w następującym
brzmieniu:
„Przed zastosowaniem jednak powyższego środka, Zamawiający zobowiązany jest wezwać
Wykonawcę do spełnienia świadczenia, wyznaczając mu odpowiedni termin do wykonania
obowiązku umownego.”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanego zapisu.
§5 ust. 2 lit. e): Prosimy o usunięcie zapisu, gdyż §3 ust. 3a w umowie nie ma.
Odpowiedź: Zamawiający usunął §5 ust. 2 lit. e)
§5 ust. 8: Prosimy o poprawienie omyłki pisarskiej zamiast „określonym w ust. 2” winno być
„określonym w ust. 5”.
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Odpowiedź: Zamawiający poprawił omyłkę pisarską w ust. §5 ust. 8
§7 ust. 1: czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie faktury w dniu dostawy wyrobów na
wskazany adres poczty elektronicznej?
Jeżeli tak prosimy o zmianę ww. postanowienia poprzez dodatnie zapisu „Zamawiający wyraża
zgodę
na
przesyłanie
faktur
elektronicznych
na
następujący
adres
poczty
elektronicznej.....................................................”.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanego zapisu.
§7: Prosimy o dodanie postanowienia w następującym brzmieniu:
„W wypadku przekroczenia terminu zapłaty Wykonawca będzie uprawniony do naliczania odsetek
ustawowych zgodnie z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013
r. za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanego zapisu.
§7: Prosimy o dodanie postanowienia w następującym brzmieniu:
„Nie dokonanie lub opóźnienie zapłaty należności za dostarczony towar nie upoważnia Wykonawcy
do wstrzymania dostawy kolejnej partii towaru, chyba że zwłoka w zapłacie przekracza 45 dni.”
W stosunkach zobowiązaniowych wynikających z umów wzajemnych jest regułą, że każda ze stron,
zobowiązując się do świadczenia, czyni to w przekonaniu, iż otrzyma ekwiwalent swego
świadczenia od kontrahenta, dlatego też zgodnie z art. 552 KC gdy kupujący dopuszcza się zwłoki z
zapłatą ceny na dostarczony towar i powstaje przypuszczenie że zapłata za towar który będzie
dostarczony później nie nastąpi, sprzedawca może powstrzymać się z dostarczeniem pozostałego
towaru wyznaczając dodatkowy termin do zabezpieczenia zapłaty.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanego zapisu.
§10 ust. 1 pkt. a) i b): Prosimy o zmianę ww. postanowień wzoru umowy poprzez zastąpienie
użytych sformułowań „za każdy dzień opóźnienia” zwrotem „za każdy dzień zwłoki”.
Opóźnienie oznacza uchybienie terminowi bez względu na przyczynę tego uchybienia, podczas gdy
zwłoka (tzw. kwalifikowane opóźnienie) oznacza uchybienie terminowi spowodowane przyczynami,
za które dłużnik ponosi odpowiedzialność. Zdaniem Wykonawcy karę umowną należy kwalifikować
jako zryczałtowane odszkodowanie, przy czym przesłanką warunkującą zapłatę tegoż
odszkodowania mogą być wyłącznie okoliczności, za które dłużnik (w niniejszej sprawie
Wykonawca) ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych. Z tych przyczyn kara umowna nie
może być zastrzegana na wypadek niedotrzymania terminu wskutek okoliczności, za które
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. Stąd też Wykonawca wnosi o zastąpienie pojęcia:
„opóźnienia” określeniem „zwłoki”.
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Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanego zapisu.
§10 ust. 1 pkt. c): Prosimy o modyfikację ww. postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby
wysokość kary umownej naliczana była od wartości pozostałej do realizacji umowy, nie zaś od
wynagrodzenia umownego brutto określonego w §6 umowy.
W sytuacji gdy umowa dotyczy świadczeń ciągłych, a dostawa odczynników będzie w znaczącej
mierze realizowana w sposób prawidłowy, odstąpienie do umowy może dotyczyć niewielkiej partii
odczynników, w konsekwencji zastrzeżenie kary umownej naliczanej od wynagrodzenia umownego
brutto będzie miało charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości
dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.
Prosimy o modyfikację ww. postanowienia umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej
naliczana była od wartości netto 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 wprowadzenie proponowanych zmian.
§10: Prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia wzoru umowy poprzez dodanie zapisu w
brzmieniu:
„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej
części umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego, z
wyłączeniem okoliczności, o której mowa w §15 ust. 2 niniejszej umowy”.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanego zapisu.
§10: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu:
"Łącznie wysokość kar umownych nie może przekroczyć 10% wartości umowy, określonej w §6i
niniejszej umowy".
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanego zapisu.

Wykonawca nr 3
Pytanie nr 1 Dotyczy zadanie 12
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie z zadania 12 pozycji 1-8,1114,17,19,23 do osobnego pakietu w celu umożliwienia złożenia korzystnej dla Zamawiającego
oferty.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyodrębnienie wskazanych pozycji z zadania
nr 12 i utworzenia z nich odrębnego zadania. Sondy opisane w zadaniu nr 12 stanowią testy
diagnostyczne jednorodne pod względem zastosowania, co oznacza, że wszystkie służą jednemu
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celowi tzn. diagnostyce wszystkich nowotworów rozrostowych krwi i są niezbędne do
kompleksowej diagnostyki pacjentów hematologicznych.
Pytanie nr 2 Dotyczy zadanie 12 pozycja 1.
Prosimy o zgodę na zaoferowanie produktu w opakowaniach na 20 testów z odpowiednim
przeliczeniem ilości.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie testów pakowanych po 20 szt.
Pytanie nr 3 Dotyczy zadanie 12 pozycja 8.
Prosimy o zgodę na zaoferowanie produktu w opakowaniach na 5 testów z odpowiednim przeliczeniem
ilości.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie testów pakowanych po 5 szt.
Pytanie nr 4 Dotyczy zadanie 12 pozycja 11.
Prosimy o zgodę na zaoferowanie produktu w opakowaniach na 5 testów z odpowiednim przeliczeniem
ilości.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie testów pakowanych po 5 szt.
Pytanie nr 5 Dotyczy zadanie 12 pozycja 12.
Prosimy o zgodę na zaoferowanie produktu w opakowaniach na 5 testów z odpowiednim przeliczeniem
ilości.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie testów pakowanych po 5 szt.
Pytanie nr 6 Dotyczy zadanie 12 pozycja 23.
Prosimy o zgodę na zaoferowanie produktu w opakowaniach na 5 testów z odpowiednim przeliczeniem
ilości.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie testów pakowanych po 5 szt.
Pytanie nr 7
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 wprowadzenie proponowanego zapisu.
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Pytanie nr 8
Dotyczy wzoru umowy:
Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów do projektu umowy, mając
na względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą zgodnie i
niewykraczające poza dopuszczalne zgodnie z art. 3531 k.c. granice swobody umów:
„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn, za które
odpowiada Zmawiający w wysokości 10% wynagrodzenia brutto pozostałego do zapłaty w zakresie
części, której, odstąpienie dotyczy..”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.
Pytanie nr 9
Dotyczy wzoru umowy:
Prosimy o wprowadzenie poniższego zapisu do umowy:
W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek
ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt 3) ustawy
z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2016,
poz.684 t. j.).
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanego zapisu.
Pytanie nr 10
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 wprowadzenie proponowanego zapisu.
Termin składania ofert upływa dnia 02.05.2018 r. o godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.05.2018 r. o godz. 11:00
Z poważaniem

Sprawę prowadzi: Wioletta Sybal
Tel. 91 4661088

Dyrektor SPSK-2 PUM
w Szczecinie
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