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ZETOM-CERT 

ISO 9001 

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE 

Nasz znak:                                                                                               Data: 
EP/220/7/2018/1                                                                     06.04.2018r. 

 

 
WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
 

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/7/2018 pn.: Dostawa odczynników i 
materiałów kontrolnych wraz z dzierżawą analizatorów dla SPWSZ w Szczecinie 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (t. j.: Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm., dalej – „ustawa Pzp”), Samodzielny Publiczny 

Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j. w. zostały 

złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zmieniono jej treść: 

 
Pytania Wykonawców: 

 
ZESTAW 1 

 

Dotyczy zadania nr 1 

 

1. W celu podwyższenia jakości - czy Zamawiający wymaga dla poszczególnych parametrów w analizatorze 

nefelometrycznym wielopunktowej kalibracji? 

 

Odp.: Zamawiający nie określił wymagań w tym zakresie. 

 

Dotyczy zadania nr 1 

 

2. W celu eliminacji ryzyka kontaminacji - czy Zamawiający wymaga zastosowania kuwet jednorazowych w 

analizatorze nefelometrycznym? 

 

Odp.: Zamawiający wymaga zastosowania kuwet jednorazowych w analizatorze. 

 

Dotyczy zadania nr 1, pkt 15 warunków granicznych 

 

3. Wnioskujemy o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu realizacji dostawy od momentu wpłynięcia 

zamówienia wg propozycji zmiany zapisu: 

• maksymalnie 5 dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

• maksymalnie 72 godziny w trybie „CITO” od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych 

od pracy. 

Dostawa na koszt Wykonawcy do Magazynu Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Zamawiającego (budynek I 

– 1 piętro) w godzinach: 8.00–14.00.  

Jednocześnie w celu optymalizacji procesu dostaw Wykonawca zaproponuje na etapie realizacji 

harmonogram dostaw dostosowany do potrzeb Zamawiającego. 

 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
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Dotyczy zadania nr 1, pkt 16 warunków granicznych 

 

4. Wnioskujemy o doprecyzowanie zapisu wg propozycji: ”16. Tryb rozpatrywania reklamacji jakościowych i 

ilościowych po ich uznaniu: 
• produkty podlegające reklamacji – dostarczone do Zamawiającego w ciągu 24 godzin roboczych od 

rozpatrzenia i uznania reklamacji, 

• potwierdzenie rozpatrzenia reklamacji w ciągu 5 dni roboczych, 

• rozliczenie wartościowe reklamowanych produktów: procentowo – zgodnie z ilością reklamowanych 

testów”. 

 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Dotyczy zadania nr 1, pkt 8 warunków granicznych 

5. Wnioskujemy o doprecyzowanie zapisu wg propozycji: ”8. W przypadku awarii sprzętu przyjazd 

pracownika serwisu i naprawa w ciągu 24 godzin od momentu wysłania zgłoszenia w godzinach (bieg 

terminu liczony w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). 

Zamawiający wymaga wskazania minimum dwóch osób wyznaczonych do naprawy i przeglądów okresowych 

analizatora, posiadających przynajmniej 3 letnie doświadczenie w pracy z oferowanym sprzętem”. 

 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

ZESTAW 2 

 

I. Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 1A-2 do SIWZ (dla zadania nr 2), Wymogi graniczne, pkt 5: 

 

Prosimy o możliwość zaproponowania rozwiązania, gdzie wszystkie szkiełka są zanurzane kolejno w 

odczynnikach aż do  momentu ich zużycia z uwzględnieniem stabilności na pokładzie. 

 

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe.  

 

II. Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 1A-2 do SIWZ (dla zadania nr 2), Wymogi graniczne, pkt 12: 

 

Prosimy o doprecyzowanie zapisu pkt 12 tabeli „Wymogi graniczne” poprzez dopisanie zwrotu: „dotyczy 

okoliczności niedoszacowania ilości odczynników przez Wykonawcę na wskazaną przez Zamawiającego ilość 

badań”. 

 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

 
W związku z powyższym, Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

w zakresie wymaganych warunków granicznych dla zadania nr 2, stanowiących załącznik nr 1A-2 
do SIWZ w ten sposób, że w pozycji 12 zmienia treść kolumny 2 (Warunki graniczne): z „W 

przypadku konieczności zamówienia większej ilości odczynników niż zadeklarowana przez 

Wykonawcę, jest on zobowiązany dostarczyć je na swój koszt w ramach obowiązującej umowy” na 
„W przypadku konieczności zamówienia większej ilości odczynników niż zadeklarowana przez 

Wykonawcę, jest on zobowiązany dostarczyć je na swój koszt w ramach obowiązującej umowy 
(dotyczy okoliczności niedoszacowania ilości odczynników przez Wykonawcę na wskazaną przez 

Zamawiającego ilość badań)”. 
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Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 1A-2 do SIWZ – wymaganych 
warunkach granicznych dla zadania nr 2, który został zamieszczony na stronie internetowej 

Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”. 
 

III. Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 1A-2 do SIWZ (dla zadania nr 2), Wymogi graniczne, pkt 13: 

 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby czas przyjazdu pracownika serwisu do Zamawiającego i skuteczna naprawa, 

wynosił do 48 godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia? 

 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

IV. Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 1A-2 do SIWZ (dla zadania nr 2), Wymogi graniczne, pkt 14: 

 

Prosimy o doprecyzowanie zapisu pkt 14 tabeli tiret pierwszy „Wymogi graniczne” poprzez dopisanie zwrotu: „od 

uznania reklamacji za zasadną”. 

 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
V. Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 4 do SIWZ – Projekt umowy: 

 

§ 1 ust. 3: Prosimy o zmianę wyrażenia „wartość odczynników” na „rodzaj odczynników”, gdyż dostarczany 

wraz z odczynnikami dokument dostawy potwierdza ilość i rodzaj zamówionych odczynników. 

 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

§ 1 ust. 9: Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu mniejszych ilości produktów dla danego zadania, co 

może wynikać ze zmiany zapotrzebowania związanego z bieżącą działalnością Zamawiającego. W związku z 

powyższym prosimy o zastrzeżenie, iż ograniczenie zamawianego asortymentu nie przekroczy 20% poprzez 

dodanie zapisu w brzmieniu: 

„,przy czym zmniejszenie zamawianego asortymentu nie przekroczy 20%”. 

 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

§ 2 ust. 6: Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby do każdej dostawy nie była dołączana faktura? 

Przedmiot zamówienia jest wysyłany do Zamawiającego z magazynu Wykonawcy, który znajduje się w innej 

lokalizacji niż biuro, w którym pracownik Wykonawcy wystawia faktury VAT po dostarczeniu przedmiotu 

zamówienia. Nie istnieje zatem fizycznie możliwość, by faktura była dostarczona Zamawiającemu wraz z 

zamówionym i dostarczonym towarem. Wraz z towarem Wykonawca załącza dokument dostawy, potwierdzający 

ilość, rodzaj towaru będącego przedmiotem dostawy, natomiast faktura VAT wysyłana jest pocztą po wykonaniu 

zamówienia. Jeżeli tak, prosimy o zmianę ww. postanowienia poprzez usunięcie w zdaniu pierwszym zwrotu 

„partii towaru i”. 

 

Prosimy zatem o zmianę użytego sformułowania „od daty otrzymania partii towaru i faktury” na zwrot „od daty 

wystawienia faktury”. 

 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
§ 2 ust. 6.1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin płatności w przypadku dzierżawy wynosił 30 dni i był 

liczony od daty wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę? 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
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Przepisy odnoszące się do podatku VAT nie pozwalają na zastosowanie, w odniesieniu do usług dzierżawy, 

terminu płatności dłuższego niż 30 dni od dnia wystawienia faktury. Zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 4) ustawy z 

dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości 

lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub fakturze - z 

tytułu świadczenia na terytorium kraju usług najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze (...). 

Jednocześnie zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Ministra Finansów do tejże ustawy, faktury z tytułu 

usług dzierżawy nie mogą być wystawiane wcześniej niż 30 dnia przed powstaniem obowiązku podatkowego (§ 

11 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zwrotu podatku niektórym 

podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają 

zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług). 

W praktyce oznacza to dopuszczalny, nie dłuższy niż 30 dni termin płatności za usługi najmu, dzierżawy, 

leasingu i inne o podobnym charakterze. 

 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

§ 2: 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 2013r. za każdy dzień 

opóźnienia w zapłacie.” 

 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
§ 2: 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. 

 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
§ 3 ust. 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby czas przyjazdu pracownika serwisu do Zamawiającego i 

skuteczna naprawa, wynosił do 48 godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia? Jeżeli tak, prosimy o 

odpowiednią modyfikację ww. postanowienia wzoru umowy. 

 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

§ 3 ust. 9 i 11 oraz § 4 ust. 3.1, 4 i 5: Uprzejmie prosimy o dookreślenie zapisu: 

„za każdy dzień opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy” 

Kara powinna pełnić funkcję dyscyplinującą, a nie paraliżującą. W obecnym brzmieniu zapisu Wykonawca nie ma 

wpływu na wysokość kary – nie zależy to od jego należytej staranności. 

 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

§ 3 ust. 9 oraz § 4 ust. 3.1 i 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pomniejszenie wartości zastrzeżonej kary 

umownej ze 300,00 zł na 100,00 zł? 
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Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

§ 3 ust. 10: Prosimy o zastąpienie wyrażenia „jakiejkolwiek” wyrażeniem „tej samej”. 

 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
§ 3 ust. 11: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pomniejszenie wartości zastrzeżonej kary umownej ze 500,00 zł 

na 200,00 zł? 

 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

§ 3 ust. 15: Prosimy o uzupełnienie postanowienia poprzez dodanie zapisu w brzmieniu: 

„,za wyjątkiem okoliczności, gdy konieczność dokonania napraw powstała z winy Zamawiającego na skutek 

nieprawidłowej eksploatacji przedmiotu dzierżawy. Wówczas koszty napraw i części zamiennych pokrywa 

Zamawiający”. 

 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
§ 4 ust. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pomniejszenie wartości zastrzeżonej kary umownej ze 100,00 zł 

na 50,00 zł? 

 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
§ 4 ust. 2 zdanie pierwsze: Prosimy o modyfikację ww. postanowienia poprzez dodanie po pierwszym zdaniu 

zapisu w następującym brzmieniu:  

„Przed zastosowaniem jednak powyższego środka, Zamawiający zobowiązany jest wezwać Wykonawcę do 

spełnienia świadczenia, wyznaczając mu odpowiedni termin do wykonania obowiązku umownego.” 

 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

§ 4 ust. 3: Prosimy o wykreślenie zapisu „Niezależnie od w/w terminu rozpatrzenia reklamacji, Wykonawca 

dostarczy reklamowany towar w ciągu 24 godzin roboczych”, w miejsce którego proponujemy zapis w brzmieniu: 

„Po upływie w/w terminu rozpatrzenia reklamacji, reklamację uznaje się za uzasadnioną, Wykonawca 

zobowiązany jest to dostarczenia towaru wolnego od wad w ciągu 24 godzin”.  

Zapis w dotychczasowym brzmieniu narzuca Wykonawcy obowiązek wymiany towaru na wolny do wad, 

tymczasem Wykonawca zgodnie z literą prawa nie może odmówić przyjęcia reklamacji z tytułu odpowiedzialności 

za niezgodność towaru z umową, ale ma prawo po rozpatrzeniu reklamacji ją odrzucić, dlatego też zasadne jest 

aby wskazać, iż Wykonawca ma obowiązek uznania tylko uzasadnionych reklamacji, a nie każdych. 

 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Ponadto czy Zamawiający wyrazi zgodę na pomniejszenie wartości zastrzeżonej kary umownej z 100,00 zł na 
50,00 zł? 

 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

§ 4 ust. 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pomniejszenie wartości zastrzeżonej kary umownej ze 500,00 zł 

na 200,00 zł? 

 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 
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§ 4 ust. 6: Prosimy o modyfikację ww. postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary 
umownej naliczana była od wartości niewykonanej umowy, nie zaś od całej wartości umowy za dane zadanie. 

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 wartości brutto umowy na dostawę będzie miało 

charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą, a 
wysokością kary umownej. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pomniejszenie wartości zastrzeżonej kary umownej z 20% na 10%? 
 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
§ 4: Prosimy o uzupełnienie zapisu poprzez dodanie zdania:  

„Obowiązek naliczania kar umownych nie dotyczy okoliczności, gdy Wykonawca wstrzyma kolejne dostawy na 

skutek zwłoki Zamawiającego w zapłacie ceny zakupu ponad 45 dni licząc od terminu zapłaty.” 

 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

§ 4: Prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia wzoru umowy poprzez dodanie zapisu w brzmieniu: 

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy w 

przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego”. 

 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

§ 6 ust. 2 pkt 2): Prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia wzoru umowy poprzez dodanie zapisu w 

brzmieniu: 

„za wyjątkiem okoliczności, gdy nieterminowość dostaw i reklamacji wynika z faktu, iż Zamawiający zalega z 

płatnościami za dostarczony towar ponad 45 dni licząc od terminu zapłaty”. 

 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
ZESTAW 3 

 

Dot.: Załącznik nr 1A-3 do SIWZ (dla zadania nr 3), Wymagane warunki graniczne, pkt 7 oraz dot.: 

Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin dostawy wynosił  6 tygodni od daty podpisania umowy? 

 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Dot.: Załącznik nr 1A-3 do SIWZ (dla zadania nr 3), Wymagane warunki graniczne, pkt 24  

 

2. Prosimy o doprecyzowanie wymaganego zakresu merytorycznego szkolenia, liczby uczestników, liczbę dni 

szkoleń i miejsca oraz o odstąpienie od wymogu przygotowania analizy ryzyka zgodnie z wymaganiami 

normy ISO 9001:2015, gdyż za tę czynność odpowiada spółka, która wprowadza system zarządzania 

jakością (SZJ) oparty na ISO. 

 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

 
W związku z powyższym, Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

w zakresie wymaganych warunków granicznych dla zadania nr 3, stanowiących załącznik nr 1A-3 
do SIWZ w ten sposób, że w pozycji 24 zmienia treść kolumny 2 (Warunki graniczne): z „W trakcie 
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umowy zapewnienie szkoleń zakończonych przygotowaniem analizy ryzyka (jakościowej i 
ilościowej) zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2015” na „W trakcie umowy Wykonawca 

zapewni 2 szkolenia (2-dniowe) z zakresu analizy ryzyka w Pracowni Analityki i Parazytologii 

Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej. Miejsce szkolenia: Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej SPWSZ 
w Szczecinie, liczba osób: 6. Szkolenie przygotowujące uczestników do samodzielnego wykonania 

analizy ryzyka zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2015”. 
 

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 1A-3 do SIWZ – wymaganych 

warunkach granicznych dla zadania nr 3, który został zamieszczony na stronie internetowej 

Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”. 

 

Dotyczy zadania nr 3, pkt 5, 8 i 9 warunków granicznych, Załącznik nr 1A-3 do SIWZ:  

 

3. Prosimy o doprecyzowanie, czy wymagane w tych punktach akcesoria (komplet zawierający probówkę oraz 

pojemnik do moczu, pojemniki transportowe, saszetki jednorazowe) należy wyspecyfikować w tabeli nr 2 

formularza asortymentowo-cenowego? 

 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na wyspecyfikowanie w tabeli nr 2 (Dodatkowe akcesoria) 
formularza asortymentowo-cenowego, stanowiącego załącznik nr 2A do SIWZ akcesoriów 

wymienionych w pozycji 5, 8 i 9 wymaganych warunków granicznych dla zadania nr 3, 
stanowiących załącznik nr 1A-3 do SIWZ, tj. kompletu zawierającego probówkę oraz pojemnik do 

moczu, pojemników transportowych i saszetek jednorazowych. Jednocześnie Zamawiający 

doprecyzowuje opis przedmiotu zamówienia w pozycji 5 wymaganych warunków granicznych dla 
zadania nr 3, stanowiących załącznik nr 1A-3 do SIWZ i podaje ilości w/w akcesoriów: 

 
- komplet zawierający probówkę oraz pojemnik do moczu – zgodny z opisem w pozycji 5 

wymaganych warunków granicznych dla zadania nr 3, stanowiących załącznik nr 1A-3 do SIWZ – 

110 000 sztuk, 
 - pojemniki transportowe – zgodne z opisem w pozycji 8 wymaganych warunków granicznych dla 

zadania nr 3, stanowiących załącznik nr 1A-3 do SIWZ – 20 sztuk, 
- saszetki jednorazowe – zgodne z opisem w pozycji 9 wymaganych warunków granicznych dla 

zadania nr 3, stanowiących załącznik nr 1A-3 do SIWZ – 5 000 sztuk. 
 

W związku z powyższym, Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

w zakresie wymaganych warunków granicznych dla zadania nr 3, stanowiących załącznik nr 1A-3 
do SIWZ w ten sposób, że: 

 
- w pozycji 5 zmienia treść kolumny 2 (Warunki graniczne): z „Do wszystkich oznaczeń badania 

moczu należy dostarczyć komplet zawierający probówkę próżniową okrągłodenną o pojemności 

minimum 9 ml oraz pojemnik do moczu z zakręcanym zamknięciem i zintegrowanym elementem 
do pobierania próbki o pojemności ok. 120 ml (potwierdzenie na podstawie dokumentów, o 

których mowa w rozdziale VI pkt 1 ppkt 6) SIWZ)” na „Do wszystkich oznaczeń badania moczu 
należy dostarczyć komplet zawierający probówkę próżniową okrągłodenną o pojemności minimum 

9 ml (korek z gwintem odpowiedni do sortowania i archiwizowania w sorterze – aktualnie Zakład 
Diagnostyki Laboratoryjnej SPWSZ w Szczecinie dzierżawi sorter cobas p671 firmy Roche 

Diagnostics Polska Sp. z o.o.) oraz pojemnik do moczu z zakręcanym zamknięciem i 

zintegrowanym elementem do pobierania próbki o pojemności ok. 120 ml – 110 000 sztuk 
(potwierdzenie na podstawie dokumentów, o których mowa w rozdziale VI pkt 1 ppkt 6) SIWZ)”, 

 
- w pozycji 8 zmienia treść kolumny 2 (Warunki graniczne): z „W trakcie trwania umowy należy 

zapewnić pojemniki transportowe z izolacją i możliwością umieszczenia wkładów chłodzących 

w wewnętrznej kieszeni pojemnika, o wymiarach: 280 mm (długość), 200 mm (wysokość), 190 
mm (szerokość) – minimum 20 sztuk (potwierdzenie na podstawie dokumentów, o których mowa 

w rozdziale VI pkt 1 ppkt 6) SIWZ)” na „W trakcie trwania umowy należy zapewnić pojemniki 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
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transportowe z izolacją i możliwością umieszczenia wkładów chłodzących w wewnętrznej kieszeni 
pojemnika, o wymiarach: 280 mm (długość), 200 mm (wysokość), 190 mm (szerokość) – 20 sztuk 

(potwierdzenie na podstawie dokumentów, o których mowa w rozdziale VI pkt 1 ppkt 6) SIWZ)”, 

 
- w pozycji 9 zmienia treść kolumny 2 (Warunki graniczne): z „W trakcie trwania umowy należy 

zapewnić dla podanej ilości badań (minimum 20%, to jest 2200 sztuk) saszetki jednorazowe do 
transportu probówek (próbki biologiczne) systemem pneumatycznym. Wymagania: folia z 

polietylenu z łatwym systemem otwierania, zawierająca chusteczki chłonne (potwierdzenie na 
podstawie dokumentów, o których mowa w rozdziale VI pkt 1 ppkt 6) SIWZ)” na „W trakcie 

trwania umowy należy zapewnić dla podanej ilości badań saszetki jednorazowe do transportu 

probówek (próbki biologiczne) systemem pneumatycznym – 5 000 sztuk. Wymagania: folia z 
polietylenu z łatwym systemem otwierania, zawierająca chusteczki chłonne (potwierdzenie na 

podstawie dokumentów, o których mowa w rozdziale VI pkt 1 ppkt 6) SIWZ)”. 
 

Powyższe zmiany zostały naniesione w poprawionym załączniku nr 1A-3 do SIWZ – wymaganych 

warunkach granicznych dla zadania nr 3, który został zamieszczony na stronie internetowej 
Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”. 

 
Dot.: Załącznik nr 1A-3 do SIWZ (dla zadania nr 3), Wymagane warunki graniczne, pkt 20  

 

4. Prosimy o podanie kubatury pomieszczeń w miejscu pracy urządzeń oraz przechowywania odczynników oraz 

podanie wielkości zaciemnienia pomieszczenia. 

 

Odp.: Jest to pomieszczenie o powierzchni 15 m², z jednym oknem o powierzchni 110 x 190 cm. 
 

Dot.: Załącznik nr 1A-3 do SIWZ (dla zadania nr 3), pkt 11 

 

5. Czy w związku z ograniczoną dostępnością części zamiennych Zamawiający zgodzi się, aby  przyjazd 

pracownika serwisu i naprawa nastąpiła w ciągu 24 godzin od momentu wysłania zgłoszenia od poniedziałku 

do piątku? 

 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Dot.: Załącznik nr 1A-3 do SIWZ (dla zadania nr 3), pkt 25 

 

6. Czy Zamawiający rozumie pod pojęciem „urządzenia” objęte umową wszystkie oferowane analizatory? 

 

Odp.: Zgodnie z opisem w pozycji 25 wymaganych warunków granicznych dla zadania nr 3, 
stanowiących załącznik nr 1A-3 do SIWZ, Wykonawca zapewnia w ramach umowy doradztwo 

aplikacyjne dla oferowanych testów wykonywanych na wszystkich oferowanych analizatorach. 

 
ZESTAW 4 

 

Dotyczy wzoru umowy, § 1 PRZEDMIOT UMOWY, pkt 4.1 

 

1. Uprzejmie prosimy o wydłużenie terminu dostarczenia,  zainstalowania   i   uruchomienia  Urządzenia na 14 

dni kalendarzowych? 

 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

 

 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
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Dotyczy wzoru umowy, § 1 PRZEDMIOT UMOWY, pkt 10 

 

2. Uprzejmie prosimy o zmianę słowa „zagwarantowania” na „zapewnienia”. 

Odpowiedzialność w polskim systemie prawa cywilnego opiera się co do zasady na zasadzie winy, a nie 

ryzyka, z tego też względu słowo „gwarancja”/„gwarantuje” lub „ryzyko” (wskazujące na zasady 

odpowiedzialności oparte na zasadzie ryzyka) jest niewłaściwe. Właściwym są m.in. takie słowa, jak 

„zobowiązuje się”, „zapewnia”, „oświadcza, że”, „odpowiedzialność”, itp. 

 

Odp.: Zamawiający pozostawia  zapis § 1 ust. 10 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do 

SIWZ bez zmian. Zamawiający wskazuje, iż przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i 

materiałów kontrolnych do badań wykonywanych dla pacjentów SPWSZ w Szczecinie, w tym 

również podopiecznych jego poradni specjalistycznych. Dobro pacjentów SPWSZ w Szczecinie 

przemawia zatem za zapewnieniem nieprzerwanej możliwości wykonywania badań. Z tego 

względu w pełni uzasadnione jest wprowadzenie przez SPWSZ w Szczecinie w ust. 10 § 1 projektu 

umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ reżimu odpowiedzialności opartej na zasadzie 

ryzyka, to jest reżimu bardziej restrykcyjnego, aniżeli oparta o zasadę winy odpowiedzialność 

kontraktowa. Zamawiający zwraca przy tym uwagę, że żadna norma prawna, w tym w 

szczególności żaden przepis Kodeksu cywilnego, czy ustawy Pzp nie zakazuje zaostrzenia reżimu 

odpowiedzialności wykonawcy zadania publicznego. 

 

Dotyczy wzoru umowy, § 1 PRZEDMIOT UMOWY, pkt 14 

 

3. Uprzejmie prosimy o zmianę słowa „gwarantuje” na „oświadcza”. 

Odpowiedzialność w polskim systemie prawa cywilnego opiera się co do zasady na zasadzie winy, a nie 

ryzyka, z tego też względu słowo „gwarancja”/„gwarantuje” lub „ryzyko” (wskazujące na zasady 

odpowiedzialności oparte na zasadzie ryzyka) jest niewłaściwe. Właściwym są m.in. takie słowa, jak 

„zobowiązuje się”, „zapewnia”, „oświadcza, że”, „odpowiedzialność”, itp. 

 

Odp.: Zamawiający pozostawia  zapis § 1 ust. 14 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do 
SIWZ bez zmian. Zamawiający wskazuje, iż przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i 

materiałów kontrolnych do badań wykonywanych dla pacjentów SPWSZ w Szczecinie, w tym 
również podopiecznych jego poradni specjalistycznych. Dobro pacjentów SPWSZ w Szczecinie 

przemawia zatem za zapewnieniem nieprzerwanej możliwości wykonywania badań. Z tego 

względu w pełni uzasadnione jest wprowadzenie przez SPWSZ w Szczecinie w ust. 14 § 1 projektu 
umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ reżimu odpowiedzialności opartej na zasadzie 

ryzyka, to jest reżimu bardziej restrykcyjnego, aniżeli oparta o zasadę winy odpowiedzialność 
kontraktowa. Zamawiający zwraca przy tym uwagę, że żadna norma prawna, w tym w 

szczególności żaden przepis Kodeksu cywilnego, czy ustawy Pzp nie zakazuje zaostrzenia reżimu 
odpowiedzialności wykonawcy zadania publicznego. 

 

Dotyczy wzoru umowy, § 3 PRZEDMIOT DZIERŻAWY - URZĄDZENIA, pkt 3 

 

4. Prosimy o usunięcie odniesień do gwarancji i wprowadzenie zapisów o zapewnieniu opieki serwisowej. 

Zwracamy uprzejmie uwagę, że przedmiotem umowy jest DZIERŻAWA analizatorów, a nie ich sprzedaż na 

rzecz Zamawiającego. Kodeks cywilny zaś nie przewiduje instytucji gwarancji w odniesieniu do dzierżawy. 

 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 
 

W związku z powyższym, Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
w zakresie projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ w ten sposób, że w § 3 zmienia 
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treść ust. 3: z „Wykonawca oświadcza, że Urządzenia posiadają gwarancję na okres nie krótszy, 

niż okres, na jaki została zawarta Umowa.” na „Wykonawca zapewnia przez cały okres trwania 

Umowy opiekę serwisową, o której mowa w ust. 7 i 15 poniżej.”. 

 

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 4 do SIWZ – projekcie umowy, 

który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w 
zakładce „załączniki”. 

 

Dotyczy wzoru umowy, § 3 PRZEDMIOT DZIERŻAWY - URZĄDZENIA, pkt 7 

 

5. Uprzejmie prosimy o wydłużenie terminu skutecznej naprawy urządzeń na 3 dni robocze. Naprawy 

analizatorów wiążą się niekiedy z koniecznością dostarczenia części zamiennych, które są wysyłane 

z magazynów zagranicznych, przez co sam proces logistyczny wydłuża termin naprawy. 

 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Dotyczy wzoru umowy, § 3 PRZEDMIOT DZIERŻAWY - URZĄDZENIA 

 

6. Prosimy o zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoka” mając na uwadze, że Wykonawca winien odpowiadać 

tylko za niedotrzymanie terminu spowodowane wyłącznie okolicznościami, za które ponosi odpowiedzialność, 

które były uzależnione od jego woli, tak jak to jest przy zwłoce, a nie za wszelkie okoliczności, także te, na 

które nie ma żadnego wpływu, które są od niego całkowicie niezależne, jak to ma miejsce przy opóźnieniu. 

 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 
 

W związku z powyższym, Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
w zakresie projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ w ten sposób, że: 

 

- w § 3 zmienia treść ust. 9: z „W przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu jego obowiązku, 
o którym mowa w ust. 7 powyżej w stosunku do terminu w ustępie tym określonego, Wykonawca 

zapłaci karę umowną w wysokości 300,00 zł za każdy dzień opóźnienia.” na „W przypadku zwłoki 

Wykonawcy w wykonaniu jego obowiązku, o którym mowa w ust. 7 powyżej w stosunku do 

terminu w ustępie tym określonego, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 300,00 zł za 

każdy dzień zwłoki.”, 
 

- w § 3 zmienia treść ust. 11: z „W przypadku opóźnienia w wymianie Urządzenia na nowe, w 
stosunku do terminu określonego na podstawie ust. 10 powyżej, Wykonawca zapłaci karę umowną 

w wysokości 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia.” na „W przypadku zwłoki w wymianie 

Urządzenia na nowe, w stosunku do terminu określonego na podstawie ust. 10 powyżej, 
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki.”. 

 

Powyższe zmiany zostały naniesione w poprawionym załączniku nr 4 do SIWZ – projekcie umowy, 

który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w 

zakładce „załączniki”. 
 

Dotyczy wzoru umowy, § 3 PRZEDMIOT DZIERŻAWY - URZĄDZENIA 

 

7. Prosimy o ograniczenie wysokości kar umownych do 10% rocznej wartości umowy netto. 

Podstawą powinno być odniesienie do konkretnej kwoty zgodnie z wyrokiem SN z 8 lutego 2007r. I CSK 

420/06. Sformułowanie art. 483 § 1 k.c. dopuszczające zastrzeżenie kary umownej w "określonej sumie" 

w sposób jednoznaczny prowadzi do wniosku, że kara ta powinna być w chwili zastrzegania wyrażona 

kwotowo. Dopuszczalne byłoby posłużenie się innymi miernikami wysokości, np. ułamkiem wartości rzeczy, 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
http://www.spwsz.szczecin.pl/
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albo ułamkiem innej sumy (wartości kontraktu), jeżeli ustalenie kwoty byłoby tylko czynnością arytmetyczną, 

natomiast przyjęcie konstrukcji prawnej zakładającej ustalanie w przyszłości podstawy naliczania kary 

umownej nie byłoby zgodne z art. 483 § 1 k.c. i stanowiłoby inną czynność prawną. 

 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Dotyczy wzoru umowy, § 3 PRZEDMIOT DZIERŻAWY – URZĄDZENIA, pkt 10 

 

8. Uprzejmie prosimy o zmianę treści na „10. W przypadku wykonania 3 takich samych napraw danego 

Urządzenia tj., tej samej części jego części lub podzespołu, Wykonawca zobowiązany jest wymienić 

Urządzenie na nowe (o takich samych parametrach), w terminie odpowiadającym wskazanemu w § 1 ust. 

4.1 (dotyczy zadania nr 1 i 2), 4.2 (dotyczy zadania nr 3), 4.3 (dotyczy zadania nr 6) Umowy”. 

 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Dotyczy wzoru umowy, § 3 PRZEDMIOT DZIERŻAWY – URZĄDZENIA, pkt 15 

 

9. Prosimy o ograniczenie do dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od 

pracy. 

 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Dotyczy wzoru umowy, § 3 PRZEDMIOT DZIERŻAWY – URZĄDZENIA 

 

10. Prosimy o dodanie akapitu o treści: „Zamawiający traci uprawnienia wynikające z usług serwisowych 

świadczonych przez Wykonawcę zgodnie z umową, w przypadku dokonania napraw, przeróbek lub 

modyfikacji przedmiotu dzierżawy przez osoby nieupoważnione. Zamawiający może utracić ww. uprawnienia 

również wówczas, jeśli Wykonawca (jego upoważniony przedstawiciel, serwisant) stwierdzi, że Zamawiający 

korzysta z akcesoriów innych, niż zalecanych przez Wykonawcę lub korzysta z odczynników innych, niż 

dostarczane przez Wykonawcę, co wpływa negatywnie na jakość pracy przedmiotu dzierżawy lub stan 

przedmiotu dzierżawy; w takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu swoją 

decyzję niezwłocznie.”. 

 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Dotyczy wzoru umowy, § 4 KARY UMOWNE, pkt 3 

 

11. Prosimy o doprecyzowanie, że dostarczenie reklamowanych odczynników nastąpi po rozpatrzeniu reklamacji 

(inaczej jej rozpatrywanie nie miałoby sensu), chyba, że reklamacja dotyczy braku w ilości dostarczonych 

odczynników. W pozostałych przypadkach termin 24 h w dni robocze liczony będzie od upływu terminu 5 dni 

roboczych w przypadku uznania reklamacji). 

 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Dotyczy wzoru umowy, § 4 KARY UMOWNE 

 

12. Prosimy o ograniczenie wysokości kar umownych do 10% rocznej wartości umowy netto. 

Podstawą powinno być odniesienie do konkretnej kwoty zgodnie z wyrokiem SN z 8 lutego 2007r. I CSK 

420/06. Sformułowanie art. 483 § 1 k.c. dopuszczające zastrzeżenie kary umownej w "określonej sumie" 

w sposób jednoznaczny prowadzi do wniosku, że kara ta powinna być w chwili zastrzegania wyrażona 
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kwotowo. Dopuszczalne byłoby posłużenie się innymi miernikami wysokości, np. ułamkiem wartości rzeczy 

albo ułamkiem innej sumy (wartości kontraktu), jeżeli ustalenie kwoty byłoby tylko czynnością arytmetyczną, 

natomiast przyjęcie konstrukcji prawnej zakładającej ustalanie w przyszłości podstawy naliczania kary 

umownej nie byłoby zgodne z art. 483 § 1 k.c. i stanowiłoby inną czynność prawną. 

 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Dotyczy wzoru umowy, § 4 KARY UMOWNE 

 

13. Prosimy o zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoka” mając na uwadze, że Wykonawca winien odpowiadać 

tylko za niedotrzymanie terminu spowodowane wyłącznie okolicznościami, za które ponosi odpowiedzialność, 

które były uzależnione od jego woli, tak jak to jest przy zwłoce, a nie za wszelkie okoliczności, także te na 

które nie ma żadnego wpływu, które są od niego całkowicie niezależne, jak to ma miejsce przy opóźnieniu. 

 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

 
W związku z powyższym, Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

w zakresie projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ w ten sposób, że: 
 

- w § 4 zmienia treść ust. 3.1: z „(dotyczy zadania nr 1-3 i 6) W przypadku niewykonania w 

terminie określonym w Umowie lub w wezwaniu Zamawiającego naprawy lub przeglądu 
technicznego, w tym w szczególności z przyczyn określonych w § 1 ust. 17, Wykonawca  zapłaci 

karę umowną w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Dni opóźnienia liczone 
będą do czasu protokolarnego podpisania przez Zamawiającego odbioru prac serwisowych 

potwierdzających sprawność Urządzenia.” na „(dotyczy zadania nr 1-3 i 6) W przypadku 
niewykonania w terminie określonym w Umowie lub w wezwaniu Zamawiającego naprawy lub 

przeglądu technicznego, w tym w szczególności z przyczyn określonych w § 1 ust. 17, Wykonawca  

zapłaci karę umowną w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Dni zwłoki liczone 
będą do czasu protokolarnego podpisania przez Zamawiającego odbioru prac serwisowych 

potwierdzających sprawność Urządzenia.”, 

 
- w § 4 zmienia treść ust. 4: z „(dotyczy zadania nr 1-3 i 6) W przypadku braku przekazania i 

uruchomienia Urządzenia w terminie określonym w § 1 ust. 4.1 (dotyczy zadania nr 1 i 2), 4.2 
(dotyczy zadania nr 3), 4.3 (dotyczy zadania nr 6) Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Kara umowna 
zastrzeżona w zdaniu poprzednim naliczana będzie odrębnie w odniesieniu do każdego Urządzenia, 

z dostarczeniem którego Wykonawca pozostaje w zwłoce.” na „(dotyczy zadania nr 1-3 i 6) W 

przypadku braku przekazania i uruchomienia Urządzenia w terminie określonym w § 1 ust. 4.1 
(dotyczy zadania nr 1 i 2), 4.2 (dotyczy zadania nr 3), 4.3 (dotyczy zadania nr 6) Umowy, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty 
dzień zwłoki. Kara umowna zastrzeżona w zdaniu poprzednim naliczana będzie odrębnie w 

odniesieniu do każdego Urządzenia, z dostarczeniem którego Wykonawca pozostaje w zwłoce.”, 

 
- w § 4 zmienia treść ust. 5: z „(dotyczy zadania nr 1, 3 i 6) W przypadku opóźnienia w podłączeniu 

Urządzenia/Urządzeń do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego, zgodnie z wymogiem 

określonym w § 3 ust. 12 Umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 300,00 zł za 

każdy dzień opóźnienia.” na „(dotyczy zadania nr 1, 3 i 6) W przypadku zwłoki w podłączeniu 

Urządzenia/Urządzeń do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego, zgodnie z wymogiem 
określonym w § 3 ust. 12 Umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 300,00 zł za 

każdy dzień zwłoki.”. 
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Powyższe zmiany zostały naniesione w poprawionym załączniku nr 4 do SIWZ – projekcie umowy, 
który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w 

zakładce „załączniki”. 

 
Dotyczy wzoru umowy, § 4 KARY UMOWNE 

 

14. Prosimy o dodanie akapitu o treści: „Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w zakresie, w jakim 

bezwzględne obowiązujące przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności 

odszkodowawczej Wykonawcy. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza 

Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych 

dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych), ograniczona jest do kwoty rocznej wartości 

umowy liczonej jako 1/3 całkowitego wynagrodzenia netto Wykonawcy. Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości 

eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez 

ZAMAWIAJĄCEGO swoim kontrahentom oraz inne szkody o podobnym charakterze”. 

 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Dotyczy wzoru umowy, § 6 ROZWIĄZANIE UMOWY, pkt 2 

 

15. Prosimy o wprowadzenie ograniczenia „w okresie danych 12 miesięcy obowiązywania umowy”. W obecnej 

formie terminy są wyśrubowane i narażają wykonawcę na ryzyko odstąpienia przez Zamawiającego od 

umowy. 

 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Dotyczy wzoru umowy, § 6 ROZWIĄZANIE UMOWY, pkt 3 

 

16. Prosimy o zmianę treści na: „W  przypadkach,  o których  mowa  w  ust. 2  pkt.  1-12, Zamawiający  

wezwie Wykonawcę do realizacji Umowy przed rozwiązaniem zgodnie z jej postanowieniami, wraz z 

wyznaczeniem dodatkowego terminu nie krótszego niż 5 dni roboczych,  

z zastrzeżeniem, że jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do wezwania, Umowa zostanie rozwiązana w trybie 

natychmiastowym po bezskutecznym upływie ww. dodatkowego terminu.” 

Odstąpienie od umowy jest najdrastyczniejszą (nadzwyczajną) formą rozwiązania problemów występujących 

w trakcie wykonywania umowy, z tego też względu nie powinno mieć miejsca, jeśli Wykonawca narusza 

umowę w sposób nieistotny. Ponadto w takich postanowieniach należy wyraźnie napisać, w jakich 

konkretnych sytuacjach/stanach Zamawiający będzie mógł takie prawo wykonać, a także powinno być 

postanowienie zobowiązujące Zamawiającego do uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania takich 

naruszeń, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w wyznaczonym dodatkowym terminie nie krótszym 

niż  5 dni robocze, po bezskutecznym upływie tego terminu. Tym bardziej, że interes Zamawiającego w tym 

zakresie w pełni zabezpieczają przepisy Kodeksu cywilnego oraz pozostałe postanowienia umowy. 

 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Dotyczy wzoru umowy o zachowaniu poufności, § 4, ust. 2 

 

17. Prosimy o dodanie do treści zapisu: „po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji 

obowiązków umownych i po bezskutecznym upływie wyznaczonego mu w tym celu dodatkowego terminu 

nie krótszego niż 5 dni roboczych”. 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
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Odstąpienie od umowy jest najdrastyczniejsza (nadzwyczajną) formą rozwiązania problemów występujących 

w trakcie wykonywania umowy, z tego też względu nie powinno mieć miejsca, jeśli Wykonawca narusza 

umowę w sposób nieistotny. Ponadto w takich postanowieniach należy wyraźnie napisać, w jakich 

konkretnych sytuacjach/stanach Zamawiający będzie mógł takie prawo wykonać, a także powinno być 

postanowienie zobowiązujące Zamawiającego do uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania takich 

naruszeń, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w wyznaczonym dodatkowym terminie nie krótszym 

niż  5 dni robocze, po bezskutecznym upływie tego terminu. Tym bardziej, że interes Zamawiającego w tym 

zakresie w pełni zabezpieczają przepisy Kodeksu cywilnego oraz pozostałe postanowienia umowy. 

 

Odp.: Zamawiający pozostawia  zapis § 4 ust. 2 projektu umowy o zachowaniu poufności, 
stanowiącego załącznik nr 4C do SIWZ bez zmian. Zamawiający wskazuje, iż zapis przewidujący 

możliwość wypowiedzenia umowy w równym stopniu chroni interesy wykonawcy i 

zamawiającego, prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym służy bowiem 
każdej ze stron. 

 
W oparciu o art. 12a ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert, a tym 

samym termin ich otwarcia w poniższy sposób: 

 
- termin składania ofert – z 17.04.2018r., do godz. 09:00 na 24.04.2018r., do godz. 

09:00, 
- otwarcie ofert – z 17.04.2018r. o godz. 09:30  na 24.04.2018r. o godz. 09:30. 

 
W odniesieniu do powyższego zmianie ulegają zapisy w: 

 

 rozdziale XI SIWZ, gdzie pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:  
 

„5. Termin składania ofert:      
1) Oferty należy składać do dnia 24.04.2018r., do godz. 09:00. 

2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego. 

 
6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.04.2018r. o godz. 09:30 w siedzibie Zamawiającego w Sekcji 

Zamówień Publicznych, w budynku przy ul. Broniewskiego 2, II piętro, pokój nr 328”. 
 
 

                                                         DYREKTOR 
Samodzielnego Publicznego 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
 

                                                        Małgorzata Usielska 


