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Szpital w Szczecinku Sp. z o.o. 
ul. Kościuszki  38 
78-400  Szczecinek 
 
        

Do wszystkich Wykonawców 
       Nr sprawy  10/2019 
       Nr ogłoszenia BZP 618903-N-2019 
       z  dnia  2019-11-12 r. 
 
 
 
dotyczy:  DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH WRAZ Z 
DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW MIKROBIOLOGICZNYCH, ORAZ DZIERŻAWA ANALIZATORÓW 
PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH WRAZ Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH 
 
 
Uprzejmie informujemy, że od uczestników postępowania wpłynęły zapytania odnośnie treści zapisów 
zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
Przytaczamy treść pytań i udzielonych odpowiedzi: 
 
Pytanie 1 – dot. Pakiet 5 
Prosimy  o  informację czy  zamawiający dopuści  analizatory używane nie  starsze  niż rok  produkcji  
2016r.po  pełnym  przeglądzie  i  objęte  pełną  gwarancji  na  czas  trwania umowy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: wyraża zgodę,   
 
Pytanie 2 – dot. Wzór umowy 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczania kar od wartości NETTO niezrealizowanej dostawy? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: jak w SIWZ 
 
Pytanie 3 – dot. Wzór umowy  
(§ 4 pkt 5b) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 5% 
wartości NETTO niezrealizowanej umowy? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: jak w SIWZ 
 
Pytanie 4 – dot. Wzór umowy  
(§ 4 pkt 5e) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 5% 
wartości NETTO każdego zamówienia? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: jak w SIWZ 
 
Pytanie 5 – dot. Wzór umowy 
W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o okazanie kalkulacji przyszłej, hipotetycznej szkody, 
jaką ma ponieść zamawiający w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy- 
zgodnie z przepisami. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: z uwagi na konieczność zapewnienia przez szpital sprawnej i bezproblemowej pracy 
laboratorium mikrobiologicznego oraz oddziałów OAIT i SOR proponowane wielkości kar są 
umiarkowane i dostosowane do specyfiki zamówienia 
 
Pytanie 6 – dot. Wzór umowy 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zwiększenie cen jednostkowych brutto, a co za tym idzie wartości 
brutto umowy, w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: wyraża zgodę 
 
Pytanie 7 – dot. Wzór umowy 
Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT dla produktu w przypadku uzasadnionej przez 
producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i możliwości zastosowania uprzywilejowanej stawki VAT, 
zgodnie z zapisami Ustawy o VAT? 
Odpowiedź: 



 
Zamawiający: wyraża zgodę 
 
Pytanie 8 – dot. Wzór umowy 
Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany 
klasyfikacji wyrobu i braku możliwości dalszego stosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z 
zapisami Ustawy o VAT, z jednoczesnym podwyższeniem ceny jednostkowej brutto? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: wyraża zgodę 
 
Pytanie 9 – dot. Wzór umowy 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w projekcie umowy zapisu, że zmiany umowy mogą 
nastąpić również w przypadku, gdy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, 
literowych, liczbowych, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących 
zmiany celu i istoty umowy? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: wyraża zgodę 
 
Pytanie 10 – dot. Wzór umowy 
Czy Zamawiający dopuści aneksowanie ze względu na zamianę oferowanego produktu na produkt 
równoważny w przypadku zmiany produktu lub producenta sprzętu? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: wyraża zgodę 
 
Pytanie 11 – dot. Wzór umowy 
Czy Zamawiający wprowadzi możliwość wstrzymania dostaw w przypadku nierealizowania płatności? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: jak w SIWZ 
 
Pytanie 12 – dot. Wzór umowy 
Czy Zamawiający dopuści, po każdorazowej konsultacji z Zamawiającym w razie zaistnienia niniejszej 
sytuacji, możliwość zaoferowania zamiennika produktu w trakcie realizacji umowy, o innej nazwie, 
kodzie i/lub sposobie opakowania produktu oraz zbliżonych parametrach jakościowych w stosunku do 
produktu zaoferowanego w danej pozycji oferty w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy, jest on niedostępny u producenta? W przypadku innego sposobu pakowania (konfekcji), 
cena za opakowanie zbiorcze oferowanego zamiennika zostałaby przeliczona w ten sposób, że cena 
za sztukę lub oznaczenie zamiennika byłaby równa cenie za sztukę lub oznaczenie produktu 
znajdującego się danej pozycji umowy. 
  Uzasadnienie: Wprowadzenie niniejszego zapisu pozwoli zarówno na zabezpieczenie ciągłości 
procesu diagnostycznego i uchroni, zarówno Zamawiającego oraz Wykonawcę przed 
nieoczekiwanymi oraz niezależnymi od nich skutkami wypadków losowych, do których mogą należeć: 
czasowa awaria linii produkcyjnej u producenta, czasowe wycofanie produktu przez producenta brak 
dostępności surowców, niekorzystne zmiany makroekonomiczne czy wpływ klęsk żywiołowych. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: wyraża zgodę 
 
 

Powyższe pismo stanowi czwarte  uzupełnienie treści SIWZ  nr sprawy: 10/2019. 

Treść niniejszego pisma umieszczona jest na stronie: www.szpital.szczecinek.pl 

 

Zamawiający 
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