Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM
w Szczecinie

Znak sprawy: ZP/220/01/19
Szczecin, dnia 22.01.2019 r.
Dotyczy: dostawa pasków testowych do oznaczania stężenia glukozy we krwi, materiałów
kontrolnych wraz z dzierżawą 53 analizatorów i oprogramowaniem

Wyjaśnienie nr 1
W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Wykonawca nr 1
1. Dotyczy parametrów ocenianych:
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy pod określeniem:
"System profesjonalny, glukometry przeznaczone do użycia tylko przez personel medyczny."
Zamawiający ma na myśli system, który umożliwia identyfikację kto, komu i przy pomocy jakiej
serii testów wykonał oznaczenia glukozy?
Odpowiedź: TAK.
2. Dotyczy formularza cenowego – załącznik nr 2
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy pod pojęciem "Stacjonarny analizator do pomiaru stężenia
glukozy we krwi, spełniający wymogi określone w części E zadania, kompatybilny z paskami
testowymi opisanymi w części A oraz materiałami kontrolnymi opisanymi w części C" oczekuje
zaoferowanie analizatora, którego waga jest nie mniejsza niż 350 gram wraz z akumulatorami?
Odpowiedź: TAK.
3. Dotyczy SIWZ:
Zwracamy się z prośba o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty
dokumentacji z opisem protokołu transmisji HL7 w języku angielskim? Dokumentacja ta jest
dedykowana dla obsługi informatycznej - specjalistycznej a nie dla użytkowników analizatorów
diagnostycznych, zaś połączenia systemu w zasadzie będą wykonywane przez specjalistów
wykonawcy w związku z czym nie przewidziano instrukcji w języku polskim.
Odpowiedź: TAK.
4. Dotyczy parametrów granicznych:
Czy dana funkcjonalność opisana w punkcie 19 pod. 5. „dane osoby zlecającej badanie – imię,
nazwisko, nr prawa wykonywania zawodu oraz pole z możliwością wpisania komentarza” dotyczy
funkcjonalności systemu HIS czy dotyczy systemu POC."
Odpowiedź: Dotyczy funkcjonalności systemu HIS.

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie
al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin
Numery telefonów: centrala tel. 91 466 10 00,
Sekretariat Dyrektora oraz
Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa tel. 91 466 10 10, fax 91 466 10 15
KRS: 0000018427, NIP: 955-19-08-958, REGON: 000288900
Strona internetowa: www.spsk2-szczecin.pl adres e-mail: spsk2@spsk2-szczecin.pl

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM
w Szczecinie

Dot. Rozdział II - wzór umowy
5. Par. 2 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin ważności przedmiotu umowy wynosił
minimum 6 miesięcy od dnia dostawy?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
6. Par. 4 ust. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy
przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania
umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
7. Par. 11 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "godzin" na "godzin w dni
robocze"?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zamianę słowa "godzin" na "godzin w dni
robocze"?
8. Par. 13 ust. 1, ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od
daty wystawienia faktury?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
9. Par. 13 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
10. Par. 16 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający
może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.’’
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, gdyż zgodnie z Ustawą o dyscyplinie finansów
publicznych Zamawiający jest zobowiązany do dochodzenia swoich roszczeń.
11. Par. 16 ust. 1 lit. a Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia
wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości
wynagrodzenia brutto dot. niezrealizowanej części umowy.?
Uzasadnienie:
Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla
przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary
umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco
zawyżony. W takiej sytuacji budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a
wysokością kary umownej.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
12. Par. 16 ust. 1 lit. b-d, Par. 16 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa
„opóźnienia” na „zwłoki”?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
13. Par. 16 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby
skorzystanie z zakupu interwencyjnego wykluczało zastosowanie kar umownych?
Uzasadnienie:
Zamawiający przyznaje sobie prawo do sankcjonowania za to samo przewinienie dwa razy.
Zastrzeżenie kary umownej ma cel odszkodowawczy z tytułu niewykonania lub nienależytego
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wykonania umowy. Kara umowna ma, więc na celu naprawienie szkody poniesionej przez
Zamawiającego, ale nie może być nadmierna i nie może dążyć do przewyższenia poniesionej
szkody. Poprzez dokonanie zakupu interwencyjnego następuje naprawienie szkody.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
14. Par. 21 ust. 3 lit.b, Par. 21 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego
postanowienia umowy?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody . Niemniej jednak aby Wykonawca mógł
uwzględnić w ofercie ewentualne przyszłe zdarzenia, które będą wymagały obligowały
Wykonawcę do dostarczenia odczynników zamiennych Zamawiający doprecyzował § 21 ust. 3
lit. b) następująco:
„3. Wykonawca zobowiązany jest przesłać do Apteki Zamawiającego:
b) nieodpłatnie oferowany odczynnik zamienny w ilości wystarczającej do wykonania min. 30
oznaczeń.”

Termin składania ofert upływa dnia 25.01.2019 r. godz. 10:00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.01.2019 r. godz. 11:00

Z poważaniem

Dyrektor SPSK-2 PUM
w Szczecinie

Sprawę prowadzi: Wioletta Sybal
Tel. 91 4661088
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