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                                      Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 
                                 PUM w Szczecinie 

                                      Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin 
                                              Tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13  

 
Znak sprawy ZP/220/79/15                                                             Szczecin, dnia 30.09.2015 r. 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę zestawów do 
strzykawki automatycznej Mallinckrodt Optivantage DH dla SPSK 2 PUM w Szczecinie 
 

Wyjaśnienie nr 2 
do pytań zadanych do dnia 28.09.2015 r. 

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: 

 
W nawiązaniu do przedmiotowego postępowania prosimy o odpowiedź na następujące 

pytania: 
 
I.  dot. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, pkt. IX. Inne dokumenty 

i oświadczenia wymagane przez Zamawiającego, ppkt. 1.2.: 
 

„1.2 Próbki oferowanych zestawów  w ilości po 3 sztuki. Próbki zostaną sprawdzone w toku 
badania ofert pod kątem zgodności parametrów oferowanego wyrobu z wymogami 
określonymi w załączniku nr 4 do formularza oferty (formularz cen jednostkowych) a 
zwłaszcza ich kompatybilność ze wstrzykiwaczem kontrastu Optivantage. Próbki powinny 
być zapakowane i opisane w sposób pozwalający na jednoznaczne ustalenie, której oferty 
dotyczą.” 
Prosimy o dopuszczenie możliwości dostarczenia próbek po terminie składania ofert na 
wezwanie Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania pisma przez 
Wykonawcę oraz o zmniejszenie ilości wymaganych próbek z 3 szt. do 1 szt.. Już jedna 
sztuka próbki jest w zupełności wystarczająca dla oceny jakości i przydatności medycznej 
produktu. Wymagana przez Zamawiającego ilość próbek może nasuwać podejrzenie, że 
Zamawiający zechce je wykorzystać do badań i zostaną one rozsterylizowane, co uniemożliwi 
ich zwrot Wykonawcom, którzy po rozstrzygnięciu postępowania wystosują do 
Zamawiającego wniosek   o zwrot.   
W związku z powyższym prosimy o modyfikację zapisu o próbkach w następujący sposób: 
„1.2 Próbki oferowanych zestawów  w ilości po 1 sztuce 3 sztuki. przesłane Zamawiającemu 
na pisemne wezwanie w terminie do 5 dni roboczych od dnia wezwania Wykonawcy do 
przesłania próbek.  Próbki zostaną sprawdzone w toku badania ofert pod kątem zgodności 
parametrów oferowanego wyrobu  z wymogami określonymi w załączniku nr 4 do formularza 
oferty (formularz cen jednostkowych) a zwłaszcza ich kompatybilność ze wstrzykiwaczem 
kontrastu Optivantage. Próbki powinny być zapakowane i opisane  w sposób pozwalający na 
jednoznaczne ustalenie, której oferty dotyczą.” 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
II. dot. ROZDZIAŁU II, WZÓR UMOWY: 
1. dot. § 2. ust. 2 – Prosimy o modyfikację tego ust. w następujący sposób: 
„2.  Sprzedawca zobowiązuje się wraz z pierwszą dostawą dostarczyć do Działu Zaopatrzenia 

Kupującego dokumenty dopuszczające do obrotu wyroby medyczne będące przedmiotem 
umowy. Kupuj ący może  w/w dokumenty przesłać faksem/mailem na nr faksu/adres 
e-mail podany przez Sprzedawcę w dniu dostawy towaru. 

  
Uzasadnienie: Prosimy o dopuszczenie możliwości przesłania dokumentów dopuszczających 

na podany przez Zamawiającego nr faksu lub adres e-mail w dniu dostawy towaru, 
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ponieważ towar wysyłany jest z magazynu, który jest poza siedzibą firmy a dokumenty – 
z siedziby spółki. W magazynie nie ma możliwości dołączenia jakichkolwiek 
dokumentów do wysyłki zamówionego asortymentu. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania dokumentów odrębną przesyłką 
(w formie papierowej), przy założeniu, że Wykonawca dostarczy je do dnia pierwszej 
dostawy. 
 
2. dot. § 10 – Prosimy o modyfikację tego paragrafu w następujący sposób: 
„1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z powodu okoliczności, za 

które ponosi odpowiedzialność Sprzedawca, Kupującemu przysługują kary umowne w 
następującej wysokości: 

a) w przypadku opóźnienia zwłoki w dostarczeniu Kupującemu zamówionej partii wyrobów 
lub opóźnienia zwłoki  w dostarczeniu wyrobów wolnych od wad w wysokości 0,5% 
0,2% za każdy dzień opóźnienia zwłoki, licząc od wartości brutto zamówionej lub 
zareklamowanej partii wyrobów, jednak nie mniej niż 50 zł za każdy dzień opóźnienia 
zwłoki; 

b) w przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy w całości bądź rozwiązania 
umowy w całości przez Kupującego w drodze wypowiedzenia (§ 14 umowy) z przyczyn 
leżących po stronie Sprzedającego – w wysokości 10% wartości brutto umowy, określonej 
w § 6 ust. 1 umowy.  

2. Kupujący zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego w 
przypadku, gdyby wielkość poniesionej szkody przewyższała wysokość zastrzeżonych kar 
umownych do wartości faktycznie poniesionej i udowodnionej szkody. 

3. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia zwłoki staje się wymagalne: 
 - za pierwszy dzień opóźnienia zwłoki – w tym dniu, 
  - za każdy następny dzień opóźnienia zwłoki – odpowiednio za każdy kolejny, 

rozpoczęty dzień opóźnienia zwłoki.” 
 
oraz o dodanie ust. o następującej treści: 
„4. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy kary umowne: 
- w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, 
jeżeli Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada 
Zamawiający, 
- w wysokości 0,2% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki w odbiorze przedmiotu 
zamówienia ponad 3 dni od dnia dostarczenia zamawianego asortymentu i/lub zgłoszenia 
przez Wykonawcę gotowości do odbioru, przy czym od dnia  dostarczenia zamawianego 
asortymentu ryzyko z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy przechodzi z 
Wykonawcy na Zamawiającego, 
- w wysokości 0,2% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki w zapłacie należnego 
Wykonawcy wynagrodzenia przekraczający 30 dni ponad termin płatności określony w § 7 
ust. 1 umowy, 
5. Łączna suma naliczonych kar umownych z wszystkich tytułów nie może przekroczyć 10% 
wartości brutto umowy.” 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Odpowiedzi na zadane pytania zostały zamieszczane na mniej niż 2 dni przed otwarciem 
ofert.  W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia 
ofert. 
 
Trmin składania ofert upływa dnia 05.10.2015 r. o godz. 10:00. 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.10.2015 r.o godz. 11:00  
                                
                                                                                           
                                                                                              Z poważaniem  


