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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  

 
Szczecin, dn. 30.07.2015 r. 

Znak sprawy: ZP/220/63/15 
w sprawie: na dostawę leków oraz płynów infuzyjnych 
 

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 
1. Prosimy o wydzielenie z zadania nr 3 poz. 4 i 5 (Dacarbazinum). Pozwoli to złożyć 
korzystniejszą ofertę. 

 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z zadania nr 3 poz. 4 i 5 
(Dacarbazinum) i utworzenie nowego zadania nr 7. 
 
Wykonawca nr 2 
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu umowy, ale nie 
określił ich warunków, m.in. nie wskazał w jakich okolicznościach zmiana mogłaby mieć 
miejsce, nie wskazał w żaden sposób granic zmian ilościowych odnośnie poszczególnych 
pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust. 2, w związku  z art. 144 ust. 1 /in fine/ Ustawy PZP, brak 
określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności zapisów z §1 ust.4 
umowy. Czy z związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie?  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
2. Prosimy o dodanie do treści §8 ust. 1 projektu umowy słów: "... bez zgody Kupującego, 
przy czym zgody tej nie można bezpodstawnie odmówić." lub "... bez zgody organu 
założycielskiego Kupującego, przy czym zgody tej nie można bezpodstawnie odmówić.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
3. Do §10 ust.1 ppkt a) projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu 
dotyczącego kar umownych za niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru poprzez 
zapis o karze w wysokości: 1% dziennie liczonej od wartości brutto nie dostarczonego w 
terminie zamówienia, a w przypadku opóźnienia dostawy na "cito" w wysokości 0,05 za 
godzinę liczonej od wartości brutto nie dostarczonego w terminie zamówienia bez górnego 
limitu 50zł?  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
4. Do §10 ust.1 ppkt b) projektu  umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zrezygnowanie 
z górnego limitu kar 50 zł za każdy dzień opóźnienia? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy w §10 ust.1 ppkt c) poprzez 
zapis o ewentualnej karze za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości brutto 
NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy? 
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Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytania do umowy dotyczącego zadania 5: 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu umowy, ale nie 
określił ich warunków, m.in. nie wskazał w jakich okolicznościach zmiana mogłaby mieć 
miejsce, nie wskazał w żaden sposób granic zmian ilościowych odnośnie poszczególnych 
pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust. 2, w związku  z art. 144 ust. 1 /in fine/ Ustawy PZP, brak 
określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności zapisów z §1 ust.4 
umowy. Czy z związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie?  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
2. Prosimy o dodanie do treści §8 ust. 1 projektu umowy słów: "... bez zgody Kupującego, 
przy czym zgody tej nie można bezpodstawnie odmówić." lub "... bez zgody organu 
założycielskiego Kupującego, przy czym zgody tej nie można bezpodstawnie odmówić.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
3. Do §10 ust.1 ppkt a) projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu 
dotyczącego kar umownych za niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru poprzez 
zapis o karze w wysokości: 1% dziennie liczonej od wartości brutto nie dostarczonego w 
terminie zamówienia, a w przypadku opóźnienia dostawy na "cito" w wysokości 0,05 za 
godzinę liczonej od wartości brutto nie dostarczonego w terminie zamówienia bez górnego 
limitu 50zł?  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
4. Do §10 ust.1 ppkt b) projektu  umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zrezygnowanie 
z górnego limitu kar 50 zł za każdy dzień opóźnienia? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy w §10 ust.1 ppkt c) poprzez 
zapis o ewentualnej karze za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości brutto 
NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Wykonawca nr 3  
 
Pytanie nr 1: 
Czy Zamawiający w zadaniu nr 6 wymaga produktu – Płyn Ringera w opakowaniach o 
pojemności 500 ml? 
 
Odpowiedź: Zamawiający w zadaniu nr 6 wymaga produktu – Płyn Ringera w opakowaniach 
o pojemności 500 ml. 
 
Niniejszym Wyjaśnieniem Zamawiający wprowadził modyfikacje do Opisu przedmiotu 
zamówienia,  SIWZ oraz  załączników. W związku z powyższym Zamawiający przedłuża 
termin składania i otwarcia ofert. 
 
Nowy termin składania ofert upływa dnia 24.08.2015 r. o godz. 11:00. 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.08.2015 r. o godz. 12:00  
                                
                                                                                              Z poważaniem  


