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Białystok, dnia12 sierpnia ż020 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
dostawę papierów do aparatów EKG i

defibrylatorów

EoP.33ż.17.20

DOTYCZY: postępowania prowadzonego w Ębie przetargu nieograniczonego na dostawę papierów do
aparatów EKG i defibrylatorów

WYJASNIENIA TRESCI SIWZ

DziŃając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 3 i art. 38 ust. 2 ustawy z dniaż9 stycznia2004 r. Prawo Zamowień
publicznych (Dz.U.2019.1843 tj. zpożn. zm.), w związku z prośbą o udzielenie wyjaśnień, dotyczących treści
Sp ecyfikacj i Istotnych Warunków Zamow ienia, Zamaw iaj ący wyj aśni a :

Pytanie nr 1:

Częśó ż poz.I
Prosimy o informację czy Zamawiający w ww oczekuje papieru o wymiarach l07xż3mm dedykowanęgo do
wymienionych aparatów?

Odpowiedź:
Zamawiający oczekuje papieru o wymiarach I06x25 film, o dfugości maksymalnie 25 metrów.

Pytanie nr 2:

SIWZ * VI.3 a), grupa kapitałowa
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za spełniony wymóg art.24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli
wykonawca, klóry nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.
Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy PzĘ zamięszczonej na stronie Urzędu
Zamowień Publicznych - ,,Zamawiający powinien przyjąó oświadczenie wykonawcy o braku przyna\eżności
do jakiejkolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożonę wraz z ofertą, w
sytuacji gdy w postępowaniu złożonojedną ofertę lub wniosek o dopuszczenię do udziaŁa w postępowaniu.
Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezaIeżnie od ilości ofert
lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, równieżpotwterdza brak podstawy do wykluczenia
z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać,
że jakakolwiek zmiana syruacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie
powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy".
Odpowiedź:
Zamavłiającv przyjmie oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej,
bądź przynależności do grupy kapitałowej, złożonę wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono
jedną ofertę lub wniosek o dopuszczenie do ldziała w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynalezności do

grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do ldziŃu
w postępowaniu, również potwierdzi brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. ż4
ust, 1 pkt 23 ustawy Pzp.
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Wykonawca musi jednak w tym przypadku pamiętaó, że jakakolwiek zmiana sy.tuacji wykonawcy w toku
postępowania (włączenie do grupy kapitałowej), będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego
oświadczenia po stronie wykonawcy.

Pytanie nr 3:

Projekt umowy - par. lust. 3

W odniesieniu do zapisów S[WZ, sugerujących konieczność uwzględnienia w cenie oferty wszystkich
kosżów związanych z realtzacją zamówienia, zwracamy się z prośbą o podanie prognozowanej ilości
zamówień, składanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy zamówienia publicznego.
Powyzsze stanowi niezbędne informacje, konieczne do właściwego przygotowania oferty przetargowej w
zakręsie dokonania właściwej wyceny wyrobów, w kosż którego Wykonawcy powinni wkalkulować kosź
wykonywanych dostaw.
Dodatkowo wnosimy o wprowadzenie do § 1 ust. 3 projektu umowy zapisu o następującym brzmieniu:
,,Zamawtający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji umowy, jednak niezręalizowana wartośó
umowy nie może byó większa niż3Ooń wartości umowy".
Zgodnie z opinią UZP, zamawiający każdorazowo określa minimalny poziom zamówienia, który zostanię
zrealizowany, co pozwala wykonawcom na rzętę7nę i właściwe dokonanie wyceny oferty, wskazując
jednocześnie dodatkowy zakres - margines, którego realizacjajest uzależniona od wskazanych w kontrakcie
okoliczności skutkujących zmniejszonym zapotrzebowaniem i stanowi uprawnienie zamawiającęgo, z którego
moze, ale nie musi on skorzystać.

Odpowiedź:
Z uwagi na charakter wykonywanej działalnoś ci Zamawiający nie jest w stanie określić prognozowanej
ilości zamówień.

Pytanie nr 4:

Projekt umowy -par.6 ust. 1 ppkt.c)

Prosimy o zmianę kary umownej na 0,2%o wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy rozpoczęty dzień
zwłoki. Zapl,s zawarty w par. 6 ust. 1 ppkt c) odnoszący się kary umownej jest sprzeczny z art. 5 KC oraz arI.
139 ustawy PZP, przez co narusza cywilnoprawną równość stron umowy, gdyż umowa w przypadku
nieterminowych płatności przewiduje karę dla Zamawiającego w wysokości odsetek ustawowych . Potwierdza
to wyrok Zespołu Arbitrów z dnia ż4.06.ż014 r. sygn. UZPlZOl0-924l04, |łórzy orzeka, że wprowadzanie
takich dysproporcji w umowie jest niedozwolone. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami
umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu
Najwyższego (Wyrok z dnia ż9.Iż.I978r., IV CR 4401798) "Kara umowna - jako rażąco wygórowana
powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym ruziekaraumowna -
tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia
wierzyciela".
Odpowiedź:
Zamaw iający wy r aża zgo dę.

Pytanie nr 5:

Projekt umowy -par.6 ust. 1 ppkt.d)

Prosimy o zmianę. kary umownej na 0,2%o wartości brutto w przypadku opóźnienia w dostawie
reklamowanego towaru zakażdy rozpoczęty dzięń zwłoki. Zapis zawafty w par. 6 ust, 1 ppkt d) odnoszący
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się kary umownęj jest sprzeczny z art.5 KC oraz art, I39 ustawy PZP, przez co narusza cywilnoPrawną

równość stfon umowy, gdyż umowa w przypadku nieterminowych płatności przewiduje karę dla

Zamawiającego w wysokości odsetek ustawowych . Potwierdza to wlrok Zespołu Arbitrów z dniaŻ4.06.Ż014

r. sygn. UZPlZOl0-gż4lO4,którzy orzeka, ze wprowadzanie takich dysproporcji w umowie jest niedozwolone.

Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instlucji kary

umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnta ż9.Iż.|978r., IV CR 4401798) "Kara

umowna - jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysProPorcji.

W przeciwnym razie kara umowta * tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) -

prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela".
Odpowiedź:
Zamaw iający w y r aża zgo dę.

lnformacja o zmianie treści SIWZ

Zamawiający Samodzielny Publiczny ZaTJad Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia

Ratunkowego w Białymstoku, na podstawię art. 38 ust. 4 ustawy z dnia29 styczniaŻ004 r. Prawo zamówień

publicznych (Dz.U,ż0I9.1843 tj. zpoźn. zm.), informuje, o dokonaniu zmiany SIWZ:

Zalącznik nr 4 do SIWZ

[]T!{OWA nr EOP.332 .I7.ż0 cz. t,2* - projekt
zawartaw dniu ... r. w BiaĘmstoku
pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zlkładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego

w Białymstoku ul. Poleska 89, 15-874 BiałystoĘ
NIP PL 54ż-ż5-03-045, KRS 0000179636, BDO: 000159464

reprezentowanąprzez:
Dyrektora - Bogdana Kalickiego,
zw aną dalej'Zama,w iający"
L

reprezentow any m pr zez :

^^r 
anym dalej,,Wykonawca"

§1
1. W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przętargl nieograniczonego Wykonawca sPrzedaje,

aZamawiający kupuje papiery do vządzeń EKG* i defibrylatorów* dla SP ZOZ WSPR w Białymstoku,

zwanę dalej,,towarem", wskazanew Zńączniku nr 3 do SIWZ (Formularzu cenowym), który staje się

Załącznlkiem nr 1 do niniejszej umowy w części l,ż.* r
2. Towar musi byó nieuzywany, fabrycznie nowy w}produkowany nie wcześniej niż |ż miesięcY od datY 

,.i'
dostawy. 

,,!r
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3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu mniejszych ilości towaru niż podane w Załącznikl nr 1 do

niniejszej umowy. Ztego tytułu nie będą przysługiwĄ Wykonawcy żadnę roszczeniapoza roszczeniem o

zapłatę za już dostarczony towar. Łączna maksymalna wartość zamówień wyniesie nie więcej niż:

a. Części 1 -

b. Częściż - .... ..,.... zł brutto (słownie:. ........,),

§2
1. Wykonawca zapewnia, żę towar będący przedmiotem umowy jest nowy, odpowiada swemu

przeznaczerliu i spełnia wymogi określonę w normach jakościowychprzewidzianych dla tego rodzaju

towaru.

ż. Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane prawęm deklaracje i certyfikaty CE potwierdzające
możliwość obrotu oferowanych papierów do urządzeń EKG* i defibrylatorów * na terenie

Rzeczpospolitej Polskiej. Jednocześnie zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu w/w
dokumentów nakażde żądanie celem kontroli.

3. Dostawy będą odbywać się sukcesyrvnie na koszt i ryzyko Wykonawcy do siedziby Zamawiającego
(Magazyn- ul. Poleska 89) na każdorazowe jego wezwanie w terminie:

a. Części 1 - .... ....... dni.

b. Części ż - .... ....... dni.

od daty złożenia zamów ienia.
4. Termin przydatności do użycia towaru musi byó nie krótszy ntż 12 miesięcy od daty złożenia

zamówienia.
5. Do każdej dostawy Wykonawca dołączy dokumenty potwierdzające rodzaj, ilość i cenę towaru

będącego przedmiotem dostawy - fakturę VAT.
6. W przypadku, gdyby towar nie był zgodny z załącznikiem nr 1 do umowy Zamawialący moze zgłosić

reklamację. Wykonawca w terminie 4 dni zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację i dostarczyó

Zamawiającemu towar zgodny z załącznlkiem nr l do umowy. W przypadku braku rozpatrzenia
reklamacji w terminie 4 dni od momentu złożenia reklamacji, Strony niniejszej umowy uznają,iż
reklamacj a zostŃa rozpatrzona zgodnie z treścią żądania Zamaw iającego.

7. W przypadku dwukrotnego dostarczenia towaru niezgodnego z Załącznlkiem nr 1 do umowy,
Zamawiający moze zakapić towar na kosź Wykonawcy.

§3
1. Zamówienia będą dokonywane w formie telefonicznej, elektronicznej (za pośrednictwem pocźy e-mail),

faksem lub w formie pisemnej przez osoby upowaznioneprzęzZamawiającego tj:

a)

b)

c)

Zamowięnia będą składane na:

a) adres mail..
b) nr faxltel:..,.
c) pisemnie na adres:

3. Za momęnt złożenia zamówienia na dostawę towaru, Strony uznają dzień złożęnia zamówienia przez

osobę upoważnionąprzezZamawiającego w jednej z form wskazanych w treści § 3 ust. 1,2 niniejszej

umowy

ż.

l
,

!
I
!
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§4
1. Z t5Ąułu zrealizowanych dostaw Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości obliczonej zgodnie z

ilością dostarczonego towaru oraz jego ceny (zawierającąnależny podatek VAT).
Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy

.. ..., w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury VAT, uwzględniającej obowiązującą stawkę podatku VAT.
Wykonawca oświadcza, iż wyżej wskazany rachunek bankowy jest zgłoszony we właściwym dla niego
organie podatkowym w ramach zgłoszenia identyfikacyjnego |ub zgłoszenta aktualizacyjnego, w
szczególności w ramach uwidocznionych w ,,białej księdze podatników".
W przypadku zmiany wskazanego w umowie rachunku bankowego Wykonawca jest obowiązany
poinformować Zamawiającego o powyższym, w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany na piśmie,
Zmiana umowy w tym przedmiocie wymaga aneksu do umowy.
Strony umowy zasttzegają, iż w przypadku zmiany rachunku bankowego przez Wykonawcę, do czasu
uwidocznienia nowego rachuŃu baŃowego w ,,białej księdze podatników", termin płatności określony
w § 4 ust. 2 umowy ulega przesunięciu do dnia uwidocznienia nowego rachunku bankowego w ,,białej
księdze podatników", bez możliwości naliczania kar umownych, odsetek za opożnienie, czy też
kierowania innych r o szczęń odszkodowaw czy ch w sto sunku do Zamaw iające go.

W przypadku korzystania z Platformy Eleklronicznego Faklurowania (PEF) do wystawiania i przesyłania
Zamawiającemu e-faktur, zobowiązuje się Wykonawcę do wypełnienia na PEF ,,Odbiorca towaru/usługi"
danymi Zamawiającego, w tym nr NIP i przesłania ustrukluryzowanej fakury VAT lub przesłania faktur
na adres faktury(Owspr.bialystok.pl lub dostarczenia faktury w formie papierowej.

W przypadku wystawienia ptzez Wykonawcę fakury VAT niezgodnej z umową lub obowiąnljącymi
przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do czasu wyjaśnienia oraz
otrzymania faktury korygującej VAT bez obowiązku płacenia odsetek z tynlłu niedotrzymania terminu
zapłaty.

8. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w toku realizacji niniejszej umowy cena ofertowa brutto nie
ulegnie wzrostowi.
Wykonawca oświadcza, źe jest czynnymlnie jest czynnym* podatnikiem podatku VAT. W przypadku
zmiany statusu VAT Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, powiadomić o tymZamawiającego.
Za dzień dokonania płatności strony lznają datę obciążenia rachunku Zamawtającego.

§5
1. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia i obowiązuje przez okres 12 miesięcy.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy składając Wykonawcy odpowiednie oświadczenie na piśmie w
razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie Ieży w interesie
publicznym, Qzęgo nie można było przewi dziec w chwili zaw arcia umowy.
3. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach. W tym wypadku Wykonawca może żądaó wyłącznie wynagrodzenia naleznego z tytuhl
wykonanej części umowy l zamówienia.

4. Zamawiający może bez wyznaczania terminu dodatkowego odstąpić od niniejszej umowy jeżeli
Wykonawca nie zrealiz$e w terminie . ... (termin dostawy wskazany w ofercie) trzech kolejnych zamówień
zło żony ch pr zez Zamaw i aj ąc e go.

6.

7.

9.
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§6
I. Zamawiający naliczy kary umowne Wykonawcy:

a. w wysokości l0 % wartości umowy brutto dla Części l, ż*, w przypadku odstąpienia od umowy lub

wypowiedzenia umowy przez Wykonawcę zprzyczynniezależnych odZamawiającego,
b. w wysokości 10 7o wartości umowy brutto dla Części 7 , ż* , w przypadku odstąpienia od umowy lub

wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialnośó ponosi

Wykonawca,
c.w wysokości 0,2 % wartości brutto opóznionej dostawy określonej dla Części 1,,2* w prą,padku

opóźnienia w dostawie towaru zakażdy rozpoczęty dzień opoźnienia,
d.0,2 oń wartości umowy brutto dla Części I, ż* w przypadku opóźnienia w dostawię towarów

reklamowanych lub w przypadku dostawy towaru niezgodnego z wymagatiarni Zamawiającego za
każdy r ozp o częty dzień op óźnienia.

ż. Zamawtającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
3. Jeżeli wysokośó naliczonych przez Zamawiającego kar umownych nie pokryje szkody poniesionej przez

Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzęnia odszkodowania uzupełniającego na

zasadach ogólnych.

1.

§7
Zamawiający, zgodnie z art. I44 ust. l pkt. 1 ustawy Prawo Zamowięń Publicznych, przewiduje

możliwośó zmianUmowyw przypadkach, gdy koniecznośćwprowadzeniazmianUmowywynika:
a. z zaistnięnia siły wyższej, tj. zdarzęnia losowego wywołanego przęz czynniki zewnętrzne,

którego nie moźna było przewidziec, ani mu zapobiec |ub przezwyciężyć poprzez działanie z
dochowaniem należytej staranności, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub
zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

b. ze zmiany przepisów prawa mających wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy.
Strony dokonają zmian Umowy w zakresie wymaganym zmianą przepisów dotyczących wystawiania
przez Wykonawców od 01.1I.ż020 r. ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, przesyłanych za

po średnictwem Platformy Elektronic znęgo Faklurowania (PEF).
Zmiany Umowy na podstawie niniejszego paragrafu wymagają zgody obu stron i pisemnego aneksu

pod rygorem nieważności.

§8
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cyrvilnego i

ustawy z dnia29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówięń publicznych,
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej zastrzężonej pod rygorem niewazności.

3. Formy pisemnej nie wymaga zmiana danych osób składających zamówienia w ramach niniejszej
umowy. Każda ze stron jest jednak zobowiązana każdorazowo do informowanta o zmianie osoby
odpowiedzi alne1 za koordynowanie wykonania niniej szej umowy.

4. Wszelkie spory wynikłe na tle rea|izacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd miejscowo

właściwy dla siedziby Zamaw iającego.

5. Integralną część niniejszej umowy stanowią:

a) załączniknr 1- wypełniony i podpisany przez Wykonawcę - Formularz cenowy;

b) załącztiknr 2- wypełniony i podpisany przęz Wykonawcę- Formularz ofertowy

c) zŃącznik nr 3 - klauzula informacyjna
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SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKł-AD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWODZKA
STACJA POGOTOWIA RATLINKOWEGO W BIAŁYMSTOKU
ul. Polęska 89,15-874 BiĄstok
Tęl. 85 6637 30l, fax. 85 6631 302
www.wspr.bialystok.pl ; sekretariat@wspr.bialystok.pl;

Umowa zostałasporządzorLaw dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kńdej zę Stron.

WYKONAWCA

*niepotrzebnę skręślić

ZAMAWIAJĄCY

powyższe wyjaśnienia nie powoduj ązmiany terminu składania ofeit.
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