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Nasz znak:                                                                                                

EZP/220/73/2016/1                                                        Szczecin, dn. 08.11.2016r. 

 
 
WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

I PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT 

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EZP/220/73/2016, pn.: Dostawa artykułów 

biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarki Rimage Everest 2400 dla 
SPWSZ w Szczecinie 

 
  Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) 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. Ponadto Zamawiający zmienia treść specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia oraz wprowadza modyfikacje w załączniku nr 1 do SIWZ -

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w załączniku nr 1A do SIWZ – Parametry oceny oraz w 

załączniku nr 2A-1 do SIWZ – oferta asortymentowo-cenowa. 

 
 
Pytania Wykonawców:  

 
ZESTAW 1 

 

Pytanie 1. dot. § 3 KARY UMOWNE – Prosimy o modyfikację tego paragrafu w następujący 
sposób: 

„1. Ustala się karę umowną za nieterminową (z winy Wykonawcy) realizację zamówienia w wysokości 
100 zł 0,2% dostarczonego towaru za każdy dzień zwłoki. Łączna wysokość kar umownych nie 

może przekraczać 50% 20% wartości zamawianej partii towaru, ale nie może być niższa niż 100 zł. 

2. W przypadku upłynięcia 5 - dniowego terminu (dotyczy zadania nr 1)/…………….*- dniowego 
terminu (*w odniesieniu do terminu wskazanego w ofercie przetargowej) (dotyczy zadania nr 2) na 

realizację dostawy 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 powiększoną o 20%, ale 

nie niższą niż 200 zł. 
Zamawiający zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę o zamówieniu interwencyjnym w dniu jego 

złożenia (za pośrednictwem faksu). Przekazanie powyższej informacji jest równoznaczne z wycofaniem 
wcześniej złożonego i niezrealizowanego zamówienia u Wykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca 

nie poinformuje (za pośrednictwem faksu) Zamawiającego o spodziewanej zwłoce w dostawie i 

dostarczy ją po złożeniu przez Zamawiającego powiadomienia o zakupie interwencyjnym, to przedmiot 
opóźnionej dostawy pozostaje do dyspozycji Wykonawcy w magazynie Zamawiającego. 

3. W przypadku dostarczenia wadliwej partii towaru wymiana powinna nastąpić w ciągu 2 3 dni 
roboczych od chwili zgłoszenia Wykonawcy tego faktu przez Zamawiającego. Brak reakcji Wykonawcy 

w przedmiotowym terminie spowoduje naliczenie kary umownej w wysokości 5% 2% wartości 
dotkniętej wadą części zamówionej dostawy. 

4. W przypadku rozwiązania umowy na podstawie § 5 ust. 2 pkt. 1-4) Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 % całej wartości umowy. 

http://www.spwsz.szczecin.pl/


 

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                       

 

 Dyrektor 
SPWSZ 

 

    (91) 813 9010 

       z-ca Dyrektora 
ds. Ekon. – Adm. 

 

(91) 813 9010 

       z-ca Dyrektora 
ds. Lecznictwa 

 

(91) 813 9010 

Pielęgniarka 
Naczelna  

 

(91) 813 9016 

Główny 
Księgowy 

 

(91) 813 9015 

 

 

        

SAMODZIELNY  PUBLICZNY 
WOJEWÓDZKI SZPITAL  ZESPOLONY  

71 – 455  Szczecin, ul. Arkońska 4 
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09 

Strona internetowa:    www.spwsz.szczecin.pl 

NIP 851-25-37-954   REGON: 000290274 
PKO BP S.A.   40 1020 4795 0000 9102 0302 3025 

 

 

   
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

5. Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje poprzez sporządzenie noty księgowej 
wraz ze wskazaniem podstawy naliczenia. 

 
6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie w/w kar umownych z najbliżej wymagalnych 

wynagrodzeń. 

 
7. Jeżeli kara umowna nie pokryje szkody faktycznie poniesionej, Zamawiający zastrzega sobie prawo 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kary umownej, 
dokumentując swoje roszczenia wyliczeniem rzeczywiście poniesionych szkód.” 

 
oraz o dodanie ustępów o następującej treści: 

 

„7.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku: 
a/ zwłoki w zapłacie należnego Wykonawcy wynagrodzenia 30 dni ponad termin 

płatności określony w umowie – w wysokości 0,2% wartości brutto dostarczonego , 
przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

b/ zwłoki w odbiorze przedmiotu zamówienia ponad 3 dni od dnia dostarczenia 

zamawianego asortymentu i/lub zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru – w 
wysokości 0,2% wartości brutto dostarczonego przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty 

dzień zwłoki, przy czym od dnia  dostarczenia zamawianego asortymentu ryzyko z tytułu 
uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy przechodzi z Wykonawcy na Zamawiającego. 

8. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 2% 
wartości brutto niezrealizowanej części umowy, jeżeli Wykonawca lub Zamawiający 

odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający. 

9. Łączna suma naliczonych kar umownych z wszystkich tytułów nie może przekroczyć 
2% wartości brutto umowy.” 

 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

 
Pytanie 2. dot. § 5 ROZWIĄZANIE UMOWY - Prosimy o modyfikację tego paragrafu w 

następujący sposób: 
 

„1. Strony mogą rozwiązać umowę w każdym czasie za porozumieniem stron. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w przypadku: 
1) co najmniej trzykrotnego stwierdzenia, że dostarczane produkty nie odpowiadają parametrom 

zawartym w ofercie Wykonawcy; 
2) co najmniej trzykrotnie się powtarzających nieterminowych dostaw, tj. naruszenia terminów 

określonych w § 1 ust. 2, § 3 ust. 3 umowy; chyba że Wykonawca wskaże obiektywną, 
niezawinioną przez niego przyczynę opóźnienia; 

3) dostarczenia produktów z wadami jakościowymi; --- prosimy o wykreślenie; zamiarem 

Wykonawcy jest dostarczanie produktów pełnowartościowych, bez wad, niemniej jednak 
w przypadku ujawnienia się wady tkwiącej w przedmiocie sprzedaży Zamawiający może 

skorzystać z reklamacji --- 
4) dostaw produktów poza miejsce określone w umowie, tj. magazyn główny Zamawiającego. --- 

prosimy o wykreślenie; w przypadku dostarczania produktów za pomocą poczty 

kurierskiej Wykonawca może nie mieć wpływu na miejsce wyładowania towaru przez 
kuriera, kara w postaci rozwiązania umowy z tego powodu jest karą rażąco wygórowaną-- 

 
3. W przypadkach o których mowa w ustępie 2 pkt 1-4) Zamawiający przed rozwiązaniem umowy 

wezwie Wykonawcę do prawidłowego wykonania umowy wyznaczając dodatkowy, min 5-dniowy  
 

http://www.spwsz.szczecin.pl/


 

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                       

 

 Dyrektor 
SPWSZ 

 

    (91) 813 9010 

       z-ca Dyrektora 
ds. Ekon. – Adm. 

 

(91) 813 9010 

       z-ca Dyrektora 
ds. Lecznictwa 

 

(91) 813 9010 

Pielęgniarka 
Naczelna  

 

(91) 813 9016 

Główny 
Księgowy 

 

(91) 813 9015 

 

 

        

SAMODZIELNY  PUBLICZNY 
WOJEWÓDZKI SZPITAL  ZESPOLONY  

71 – 455  Szczecin, ul. Arkońska 4 
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09 

Strona internetowa:    www.spwsz.szczecin.pl 

NIP 851-25-37-954   REGON: 000290274 
PKO BP S.A.   40 1020 4795 0000 9102 0302 3025 

 

 

   
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

termin realizacji z zastrzeżeniem, że jeśli Wykonawca nie zastosuje się do wezwania umowa 

zostanie rozwiązana w trybie natychmiastowym.” 
 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Ponadto Zamawiający informuje, że w oparciu o art. 38 ust. 4 modyfikacji ulegają zapisy 

w rozdziale XIII SIWZ w pkt. 1 c), otrzymując brzmienie: 

 
„c) konfekcjonowanie produktu – 20 %  
Sposób przyznania punktów w kryterium „konfekcjonowanie produktu”:  

Punktacja będzie przyznawana Wykonawcy według poniższych zasad:  

- dostarczenie kompletu składającego się z 1000 szt. płyt + 2 taśm  bezbarwnych + 1 
taśmy czarnej – 20 pkt.  

- dostarczenie kompletu w innych ilościach konfekcjonowania – 0 pkt.” 
 

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

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

 
Zamawiający dokonuje zmiany treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie 

szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, w tabeli dla 
zadania nr 1 w pozycji 31.:   

- jest: Wkład do długopisu krótki odpowiadający długopisom z pozycji  nr 25 i 26, kolor niebieski, 

czerwony, czarny 
- winno być: Wkład do długopisu krótki odpowiadający długopisom z pozycji  nr 23 i 24, kolor 

niebieski, czerwony, czarny 
 

Powyższe zmiany zostały naniesione w poprawionym załączniku nr 1 do SIWZ – 

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz w poprawionym załączniku nr 2A-1 do 
SIWZ – oferta asortymentowo cenowa, które zostały zamieszczone na stronie 

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

 
Ponadto Zamawiający przedłuża termin składania ofert, a tym samym termin ich otwarcia: 

- termin składania ofert – z 10.11.2016r., do godz. 10:00 na 14.11.2016r., do godz. 11:00,  

- otwarcie ofert – z 10.11.2016r. o godz. 10:30 na 14.11.2016r. o godz. 11:30.   
 

W odniesieniu do powyższego zmianie ulegają zapisy w rozdziale XI SIWZ w pkt. 5 i 6, otrzymując 
brzmienie: 

„5. Termin składania ofert:  

1) Oferty należy składać do dnia 14.11.2016r., do godz. 11:00.  

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

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.11.2016r. o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego w Sekcji 

Zamówień Publicznych, Świetlica w budynku „O” I piętro Świetlica, przy ulicy Arkońskiej 4”.  
   

  DYREKTOR  

Samodzielnego Publicznego 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 

                                                                                                      Małgorzata Usielska 

 

http://www.spwsz.szczecin.pl/

