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ZETOM-CERT 

ISO 9001 

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE 

Nasz znak:                                                                                               Data: 
EP/220/106/2017/1                                                                11.01.2018r. 

 

 
WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
 

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/106/2017 pn.: Dostawa sprzętu medycznego 
jednorazowego użytku oraz wielorazowego użytku 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, 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 4 

 

Dotyczy zadania nr 30 

 

1. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 30 w poz. nr 1 kaczkę jednorazową o wym.: 260 x 105 x 125 mm o 

pojemności 875 ml? 

 

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe. 

 

2. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 30 w poz. nr 2 basen jednorazowy o wym.: 365 x 270 x 85 mm, 

kompatybilny z podstawami do basenów płaskich? 

 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

3. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 30 w poz. nr 3 nerkę jednorazową o wym.: 245 x 125 x 45 mm? 

 

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe. 

 

Dotyczy zadania nr 4 

 

Czy Zamawiający może wydzielić z pakietu nr 4 poz. 22, 24 i 25 tworząc osobne zadanie, lub zezwoli na 

składanie ofert w zadaniu nr 4 na poszczególne pozycje asortymentowe? 

 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

ZESTAW 6 

 

Dotyczy wzoru umowy 

 

Prosimy o zmianę zapisu umowy § 4 Kary umowne ust. 1 na:  
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Ustala się karę umowną za nieterminową realizację zamówienia w wysokości 0,5% wartości części dostawy 

(towaru niezrealizowanego), której dotyczy zwłoka za każdy dzień/godzinę. 

 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

Dotyczy wzoru umowy 

 

Prosimy o zmianę zapisu umowy § 4 Kary umowne ust. 2 na:  

W przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji dostawy zgodnie z zamówieniem szczegółowym złożonym przez 

Zamawiającego lub w przypadku określonym w § 1 pkt 17, Zamawiający ma prawo dokonać zakupu 

interwencyjnego niezrealizowanego przedmiotu zamówienia poza obowiązującą Umową. Z tytułu dodatkowych 

kosztów związanych z takim zakupem wynikających z różnicy cen, kosztów sprowadzenia towaru do 

Zamawiającego (przesyłka, transport) oraz konieczności podjęcia dodatkowych czynności Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną stanowiącą równowartość różnicy cen towaru. 

 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Dotyczy zadania nr 14 

 

Czy Zamawiający wymaga, aby Testy posiadały bardzo łatwy i wygodny dostęp do studzienki testowej zamykany 

ruchomym okienkiem zabezpieczonym przed samoczynnym przesunięciem i wypadnięciem specjalnym 

ogranicznikiem bez taśmy klejącej. 

 

Odp.: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 

 
Dotyczy zadania nr 15 

 

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania Szczoteczek do chirurgicznego mycia rąk posiadających z jednej strony 

suchą gąbkę, z drugiej szczecinę wykonaną z miękkiego polietylenu o równej wysokości (oprócz jednego 

zewnętrznego rzędu po obu stronach). 

 

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe. 

 
ZESTAW 9 

 

Dotyczy zadania nr 50 

 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji: 1, 6, 7 do osobnego pakietu? 

 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

ZESTAW 11 

 

Dotyczy zadania nr 41, poz. 2 

 

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników chirurgicznych z neutralną 10% formaliną, 

poj.: 40 ml z formaliną 20 ml? 

 

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
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Dotyczy zadania nr 41, poz. 3 

 

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników chirurgicznych z neutralną 10% formaliną, 

poj.: 60 ml z formaliną 30 ml? 

 

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 

ZESTAW 12 

 

Dotyczy Pełnomocnictwa – podpisania oferty  

 

W związku z pojawieniem się wątpliwości dotyczących zakresu pełnomocnictwa w ww. postępowaniu, zwracamy 

się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że wystarczające dla Zamawiającego będzie złożenie 

pełnomocnictwa w oryginale, podpisanego przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań i składania 

oświadczeń woli - potwierdzone stosownym dokumentem, w którym wskazana osoba umocowana jest do 

przygotowania, podpisania oferty przetargowej, wnoszenia odwołań, a także przyłączania się do postępowań 

wszczętych na skutek wykorzystania środków ochrony prawnej przez innych wykonawców oraz podpisywania 

dokumentów za zgodność z oryginałem. 

 

Odp.: O zakresie umocowania pełnomocnika do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego decyduje mocodawca (udzielający pełnomocnictwa). 

Pełnomocnik uprawniony będzie do dokonywania tych czynności, do których dokonywania w 

imieniu i na rzecz mocodawcy został umocowany. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że 

wymaga złożenia pełnomocnictwa w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. W przypadku 

podmiotów zbiorowych pełnomocnictwo powinno zostać udzielone przez osoby umocowane do 

reprezentowania tych podmiotów - zgodnie z przyjętymi zasadami reprezentacji lub zgodnie z 

udzielonym mocodawcy wcześniej pełnomocnictwem uprawniającym do udzielania dalszych 

pełnomocnictw (w tym przypadku Zamawiający wymaga złożenia oryginału lub notarialnie 

poświadczonej kopii pełnomocnictwa udzielonego mocodawcy). 

 

Dotyczy § 4 ust. 1, 3 wzoru umowy 

 

Paragraf 4 ust. 1, 3 wzoru umowy zawiera informacje, że Zamawiający może naliczyć dostawcy kary umowne za 

nieterminową realizację zamówienia w wysokości 100 zł za każdy dzień/godzinę zwłoki (§ 4 ust. 1) oraz za 

nieterminowe dostarczenie reklamowanego zamówienia (§ 4 ust. 3)... Zapis taki sprzeczny jest z art. 5 KC oraz art. 

139 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przez co narusza cywilnoprawną równość stron umowy, gdyż 

Zamawiający za nieterminowość w płatnościach zapłaci Wykonawcy odsetki jedynie w wysokości ustawowej.  

Potwierdza to Wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 24.06.2004r. sygn. UZP/ZO/0-924/04, który stwierdza, iż wprowadzanie 

takich dysproporcji w umowie jest niedozwolone. Wnosimy zatem o zmianę wysokości w/w kar do wysokości kar 

ustawowych tj. do 0,5% za każdy dzień opóźnienia niezrealizowanego lub reklamowanego zamówienia. 

 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Dotyczy § 4 ust. 2 wzoru umowy 

 

Nawiązując do w/w paragrafu  projektu umowy, stanowiącej element SIWZ, pragniemy zwrócić się z uprzejmą prośbą 

o dokonanie zmiany w wielkości kar umownych, dotyczących zakupów interwencyjnych, które stanowią równowartość 

różnicy cen towaru powiększoną o 20%, ale nie niższą niż 200 zł. Zapis taki świadczy o tym, że Zamawiający za 

niedostarczenie towaru w terminie, oprócz wysokiej kary umownej obciąży Wykonawcę dodatkową karą, jaką jest 
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różnica ceny powiększona o 20%, ale nie niższa niż 200 zł. Może zdarzyć się również, że np. Zamawiający nie będzie 

w terminie regulował należności za wykonane dostawy, w związku z czym zostaną mu wstrzymane dostawy do czasu 

uregulowania należności, a w myśl ww. punktu Zamawiający będzie naliczał wysokie kary spowodowane różnicą cen 

towaru w zakupie interwencyjnym. 

Pozostawienie takiego zapisu sprawia, że strony umowy nie są równoprawne.  

Dlatego też wnosimy o wykreślenie w/w ppkt ze wzoru umowy lub jego odpowiednią modyfikację. 

 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Dotyczy § 4 ust. 5 wzoru umowy 

 

Zamawiający może obciążyć dostawcę karami umownymi w wysokości 20% wartości umowy na dane zadanie w 

przypadku rozwiązania umowy. 

Naszym zdaniem, kary umowne winny być naliczane od wartości niezrealizowanej dostawy, podobnie jak odsetki za 

zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur w terminie, a nie od wartości wszystkich 

wystawionych faktur. Taki zapis sprawia że strony umowy nie są równoprawne. 

Prosimy zatem, aby kary umowne naliczane były tylko od wartości nie wykonanego w terminie świadczenia (czyli 

dostawy). 

 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

ZESTAW 27 

 

Dotyczy SIWZ 

 

Czy Zamawiający nie popełnił omyłki, podając kwotę wadium w zadaniu nr 16 – kwota wadium 15 500 zł? 

 

Odp.: Zamawiający potwierdza wystąpienie omyłki pisarskiej w zakresie kwoty wadium dla 

zadania nr 16. 

 
W związku z powyższym, Zamawiający zmienia kwotę wadium dla zadania nr 16: z 15 500,00 PLN 

na 1 550,00 PLN. 
 

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 16.01.2018r., do godz. 09:00 na 29.01.2018r., do godz. 

09:00, 
- otwarcie ofert – z 16.01.2018r. o godz. 09:30 na 29.01.2018r. o godz. 09:30. 

 

W odniesieniu do powyższego zmianie ulegają zapisy w:  
 

 rozdziale VIII SIWZ, gdzie pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w 

wysokości:   
 

Nr zadania Kwota wadium 

Zadanie nr 1 2 850,00 PLN 

Zadanie nr 2 2 800,00 PLN 

Zadanie nr 3 1 250,00 PLN 

Zadanie nr 4 5 500,00 PLN 
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Zadanie nr 5 1 600,00 PLN 

Zadanie nr 6 500,00 PLN 

Zadanie nr 7 500,00 PLN 

Zadanie nr 8 10 500,00 PLN 

Zadanie nr 9 1 200,00 PLN 

Zadanie nr 10 850,00 PLN 

Zadanie nr 11 200,00 PLN 

Zadanie nr 12 850,00 PLN 

Zadanie nr 13 900,00 PLN 

Zadanie nr 14 350,00 PLN 

Zadanie nr 15 550,00 PLN 

Zadanie nr 16 1 550,00 PLN 

Zadanie nr 17 5 100,00 PLN 

Zadanie nr 18 350,00 PLN 

Zadanie nr 19 1 350,00 PLN 

Zadanie nr 20 17 650,00 PLN 

Zadanie nr 21 100,00 PLN 

Zadanie nr 22 400,00 PLN 

Zadanie nr 23 250,00 PLN 

Zadanie nr 24 700,00 PLN 

Zadanie nr 25 1 750,00 PLN 

Zadanie nr 26 1 000,00 PLN 

Zadanie nr 27 600,00 PLN 

Zadanie nr 28 1 200,00 PLN 

Zadanie nr 29 200,00 PLN 

Zadanie nr 30 1 050,00 PLN 

Zadanie nr 31 150,00 PLN 

Zadanie nr 32 300,00 PLN 

Zadanie nr 33 1 050,00 PLN 

Zadanie nr 34 100,00 PLN 

Zadanie nr 35 1 000,00 PLN 

Zadanie nr 36 450,00 PLN 

Zadanie nr 37 550,00 PLN 

Zadanie nr 38 450,00 PLN 

Zadanie nr 39 1 600,00 PLN 

Zadanie nr 40 100,00 PLN 

Zadanie nr 41 2 500,00 PLN 

Zadanie nr 42 550,00 PLN 

Zadanie nr 43 550,00 PLN 

Zadanie nr 44 500,00 PLN 

Zadanie nr 45 2 500,00 PLN 

Zadanie nr 46 400,00 PLN 

Zadanie nr 47 200,00 PLN 

Zadanie nr 48 300,00 PLN 

Zadanie nr 49 2 650,00 PLN 

Zadanie nr 50 650,00 PLN 

Zadanie nr 51 650,00 PLN 

Zadanie nr 52 10,00 PLN 

Zadanie nr 53 5 100,00 PLN 

Zadanie nr 54 10,00 PLN 

Zadanie nr 55 1 150,00 PLN 

Zadanie nr 56 400,00 PLN 

Zadanie nr 57 500,00 PLN 
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Zadanie nr 58 1 250,00 PLN 

Zadanie nr 59 550,00 PLN 

Zadanie nr 60 450,00 PLN 

Zadanie nr 61 350,00 PLN 

Zadanie nr 62 700,00 PLN 

Zadanie nr 63 1 950,00 PLN 

Zadanie nr 64 2 600,00 PLN 

Zadanie nr 65 950,00 PLN 

Zadanie nr 66 1 950,00 PLN 

Zadanie nr 67 1 100,00 PLN 

 

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

„5. Termin składania ofert:      
1) Oferty należy składać do dnia 29.01.2018r., do godz. 09:00. 

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

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.01.2018r. o godz. 09:30 w siedzibie Zamawiającego w Sekcji 

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

Jednocześnie Zamawiający informuje, że na pozostałe wnioski złożone przez wykonawców z 
zachowaniem terminu określonego w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp udzieli wyjaśnień niezwłocznie, z 

zachowaniem terminów wynikających z ustawy Pzp. 
                                                                                                                                    
                                                             
                                                                                                                       ZASTĘPCA DYREKTORA                             

                    ds. Ekonomicznych  
 

                                                                              Małgorzata Szelągiewicz 


