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Nasz znak:                                                                                                

EP/220/46/2017/1                                                          Szczecin, dn. 25.07.2017r. 

 
 

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/46/2017, pn.: Dostawa generatora 

technetowego oraz znaczników do scyntygrafii narządowej 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 oraz 

zmieniono jej treść.  

 
Pytania Wykonawców:  

 
ZESTAW 1 

 

Pytanie 1 dot. Projektu umowy, par. 1 ust. 3  
Po słowach „(dotyczy zadania 2)” prosimy dodać „3 i 4”. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający wprowadza zmianę w Załączniku nr 4 do 
SIWZ – Projekt umowy w par. 1 ust. 3, który otrzymuje brzmienie: 

 
„3. Dostarczone produkty lecznicze nie mogą mieć terminu przydatności / ważności krótszego niż: 

dla generatora technetowego 14 dni od kalibracji (dotyczy zadania 1) / dla zestawów 

scyntygraficznych 3 miesiące (dotyczy zadania 2, 3 i 4) licząc od dnia dostawy.” 
 

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 4 do SIWZ – Projekt umowy, 
który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w 

zakładce „załączniki”. 

 
Pytanie 2 dot. Projektu umowy, par. 1 ust. 8 pkt. 2  
Prosimy o dodanie zdania: „Przedmiotem zwrotu nie mogą być inne odpady promieniotwórcze i odpady 
klasyfikowane jako odpady medyczne”. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wprowadza zmianę w Załączniku nr 4 do SIWZ – Projekt umowy w par. 

1 ust. 8, który otrzymuje brzmienie:   
„8. Wykonawca jest zobowiązany do odbioru: 

1) opakowań zbiorczych i jednostkowych, w które opakowane były produkty lecznicze stanowiące 
Przedmiot Umowy,  

2) zużytych generatorów technetowych – zgodnie z ust. 6 powyżej,  
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Przedmiotem zwrotu nie będą inne odpady 

promieniotwórcze i odpady klasyfikowane jako odpady medyczne niestanowiące przedmiotu 

umowy. Zamawiający zobowiązuje się do przygotowania dokumentów pozwalających na odbiór 
zużytych opakowań.” 

 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
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Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 4 do SIWZ – Projekt umowy, 
który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w 

zakładce „załączniki”. 

 
Pytanie 3 dot. Projektu umowy, par. 1 ust. 9  
Prosimy o zmianę cyfry „2 „ na cyfrę „1”. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający wprowadza zmianę w Załączniku nr 4 do 

SIWZ – Projekt umowy w par. 1 ust. 9, który otrzymuje brzmienie:   
 

„9. Zamawiający w zamówieniu szczegółowym każdorazowo wskaże do której z wskazanych w 

ust. 1 powyżej lokalizacji ma nastąpić dostawa, w jakim asortymencie oraz w jakiej ilości.” 
   

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

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

 
Pytanie 4 dot. Projektu umowy, par. 2  
W par. 2 prosimy o dodanie ust. 9 o treści następującej „Wykonawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania 
dostaw, bez prawa Zamawiającego do stosowania kar umownych, w przypadku przekroczenia terminu płatności 

o 60 dni w stosunku do określonego w par. 2 ust. 6”. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie 5 dot. Projektu umowy, par. 3 ust. 1  
Wnosimy o zmianę kwoty 100,00 zł na 50,00 zł (2x). 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający wprowadza zmianę w Załączniku nr 4 do 

SIWZ – Projekt umowy w par. 3 ust. 1, który otrzymuje brzmienie:   
 

„1. Ustala się karę umowną za nieterminową realizację zamówienia w wysokości 50 zł za każdy 1 
dzień roboczy zwłoki w dostarczeniu zamawianej partii towaru. 

Łączna wysokość kar umownych nie może przekraczać 50% wartości zamawianej partii towaru, 

ale nie może być niższa niż 50 zł.” 
 

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

zakładce „załączniki”. 

 
Pytanie 6 dot. Projektu umowy, par. 3 ust. 2 pkt 1  
Prosimy o skreślenie „powiększoną o kwotę 500,00 zł” oraz w tym samym ustępie usunięcie pkt.2. W interesie 
Wykonawcy jest obieranie zużytych generatorów, w których korpus ołowiany jest powtórnie wykorzystany i 

Wykonawca odstępuje od pobierania kaucji. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający wprowadza zmianę w Załączniku nr 4 do 

SIWZ – Projekt umowy w par. 3 ust. 2 pkt 1, który otrzymuje brzmienie:   
 

„2. (dotyczy zadania 1) Ustala się karę umowną za: 

1) każdą nieuzasadnioną odmowę odbioru zużytego generatora technetowego w wysokości 

kosztu odbioru przez innego Wykonawcę.” 
 

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

zakładce „załączniki”. 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
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Pytanie 7 dot. Projektu umowy, par. 3 ust. 3  
Prosimy o skreślenie „powiększoną o 20%, ale nie niższą niż 200,00 zł”. Przez cenę towaru rozumiemy jako cenę 

loco magazyn Zamawiającego, która uwzględnia koszty sprowadzenia. Prosimy o uzupełnienie tego ustępu 
zapisem następującym „W przypadku kar umownych z tytułu zakupu interwencyjnego nie przysługują kary 

zapisane w par. 3 ust. 1” 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na skreślenie „powiększoną o 20%, ale nie niższą niż 

200,00 zł”, jednakże nie wyraża zgody na uzupełnienie par. 3 ust. 3 zapisem: „W przypadku kar 

umownych z tytułu zakupu interwencyjnego nie przysługują kary zapisane w par. 3 ust. 1” 
Zamawiający wprowadza zmianę w Załączniku nr 4 do SIWZ – Projekt umowy w par. 3 ust. 3 który 

otrzymuje brzmienie:   
 

„3. W przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji dostawy zgodnie z zamówieniem szczegółowym 

złożonym przez Zamawiającego lub w przypadku określonym w § 1 ust. 13 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.” 

 

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

zakładce „załączniki”. 

 

Pytanie 8 dot. Projektu umowy, par. 3 ust. 5 
Po zdaniu zaczynającym się od „Niezależnie …” prosimy o dodanie „dotyczy zadania 3 i 4; z  najbliższej produkcji 
po dacie uznanej reklamacji – dotyczy zadania nr 1” oraz z uwagi na to, że umowa jest bardzo zorientowana na 

karanie Wykonawcy prosimy o doprecyzowanie zapisu „brak reakcji Wykonawcy”. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wprowadza zmianę w Załączniku nr 4 do SIWZ – Projekt umowy w par. 

3 ust. 5 który otrzymuje brzmienie:   
 

„5. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający 

niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą: 

- braków ilościowych w ciągu 2 dni roboczych 
- wad jakościowych w ciągu 14 dni roboczych. 

Niezależnie od w/w terminu rozpatrzenia reklamacji Wykonawca wymieni reklamowany towar w 
ciągu 2 dni roboczych (dotyczy zadania 2, 3 i 4) / z najbliższej produkcji po dacie uznanej 

reklamacji. Przy czym o dacie dostawy Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiającego w 
terminie 2 dni roboczych od dnia złożenia reklamacji (dotyczy zadania 1). 

Brak dostawy w przedmiotowym terminie spowoduje naliczanie kary umownej w wysokości 100 zł 

za każdy dzień.  
Łączna wartość kar umownych naliczonych w ramach danego zadania nie może przekroczyć 50% 

wartości towaru w ramach tego zadania niedostarczonego lub dostarczonego z wadami.” 
 

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

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

 
Pytanie 9 dot. Projektu umowy, par. 5 ust. 2 pkt 4) 
Zmiana „dwukrotnego” na „trzykrotnego”. 

 

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


 

 

 

 

Lokalizacje:              71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4                      70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11 

                                 Centrala: 91 813 90 00                                  Centrala: 91 442 27  00, 91 442 72 13 

                                 Fax.        91 813 90 09                                  Fax.        91 462 04 94                                                                                                 

 

 
 

 

71 – 455  Szczecin, ul. Arkońska 4 
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl 

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

 
  

ZETOM-CERT 

ISO 9001 

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE 

 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający wprowadza zmianę w Załączniku nr 4 do 

SIWZ – Projekt umowy w par. 5 ust. 2 pkt 4), który otrzymuje brzmienie:   

 
„4) co najmniej trzykrotnego naruszenia przez Wykonawcę postanowień § 1 ust. 3 Umowy” 

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

zakładce „załączniki”. 

 
 

 

ZASTĘPCA DYREKTORA 
   ds. Ekonomicznych 

        Małgorzata Szelągiewicz 

 

 

 

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

