Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
PUM w Szczecinie
Dział Zamówień Publicznych
Al. Powstańców Wielkopolskich 72,
70-111 Szczecin
tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13

Szczecin, 17.02.2016 r.
Znak sprawy ZP/220/11/16

w sprawie: dostawy materiałów laboratoryjnych jednokrotnego i wielokrotnego użytku oraz sprzętu medycznego
jednokrotnego użytku dla SPSK-2.

Wyjaśnienie nr 1 oraz modyfikacja SIWZ nr 1
W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 2164), Zamawiający udziela następującego wyjaśnienia:

Wykonawca I:
Pytanie 1: Dotyczy zadania nr 5: W związku z tym, że koszyk do pionowego, ręcznego barwienia preparatów
ma pojemność od 1 do 25 szkiełek zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pozycji
3 i 4 tego samego koszyka spełniającego wymagania dla obu pozycji?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 2: Dotyczy zadania nr 1: Czy Zamawiający w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji wydzieli
z pakietu nr 1 pozycje ze szkiełkami tj. 30-37 i utworzy z nich odrębny pakiet?
Wydzielenie do oddzielnego pakietu szkiełek skutkować będzie większą konkurencyjnością ofert a co się z tym
wiąże niższą ceną najkorzystniejszej z nich. Z góry dziękujemy.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie.

Dotyczy zadania nr 1
Pytanie 3: Czy Zamawiający w pozycji nr 35 wyraża zgodę na zaoferowanie szkiełek o wymiarach 25x75 mm,
spełniających pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4: Czy Zamawiający w pozycji 36 wyraża zgodę na zaoferowanie szkiełek o wymiarach 25x75 mm,
spełniających pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, wymagania zgodnie z SIWZ.

Wykonawca II:
Pytanie 5: ROZDZIAŁ I - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
III. Opis przedmiotu zamówienia (art. 36 ust 1 pkt 3, art. 29-31 PZP) oraz wymagania Zamawiającego dotyczące
przedmiotu Zamówienia – pkt 6:
Czy Zamawiający ze względu na rodzaj zastosowanego odczynnika, którego okres ważności określony przez
producenta wynosi 24 miesiące oraz ze względu na okresy związane z produkcją, logistyką i dystrybucją, dopuści
system do pobierania krwi włośniczkowej – poz. 28, Zadanie nr 1 – z terminem ważności 2/3 okresu ważności
określonego przez producenta?
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Odpowiedź: dla systemu do pobierania krwi włośniczkowej (zad. 1 poz. 28) Zamawiający dopuszcza,
nie wymaga – termin ważności wynoszący 18 miesięcy.

Wykonawca III:
Pytanie 6: dot. SIWZ rozdz. III pkt 6, Umowa § 4, Zadanie 2 poz. 12-14
Zamawiający wymaga, aby „dostarczane wyroby posiadały okres przydatności do użycia nie krótszy
niż 24 miesiące”. Ponieważ elementy systemu zamkniętego do pobierania krwi w poz. 12-14 w zadaniu 2 posiadają
9-12 miesięczny termin ważności, a wynika to ze specyfiki odczynnika znajdującego się w probówko-strzykawce,
prosimy o możliwość dopuszczenia w poz. 12-14 zadania 2 probówko-strzykawek, których termin ważności będzie
wynosił minimum 2/3 terminu ważności nadanego przez producenta. Taki zapis umożliwi uniknięcie nieporozumień
związanych z terminem ważności preparatów, przy zachowaniu ich pełnych parametrów użytkowych. Swoją
argumentację pragniemy wzmocnić również faktem, że Zamawiający będzie zaspokajał swoje potrzeby na bieżąco
(realizacja zamówień cząstkowych w terminie do 5 dni) bez zbędnego składowania produktów.
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Wykonawca IV:
Zadanie 6
Pytanie 7: Poz.1: Prosimy o sprecyzowanie czy nie nastąpiła omyłka i Zamawiający pod pojęciem „wyposażona
w HV test” ma na myśli, aby zamknięty system do odśluzowywania był wyposażony w filtr anty-HIV,
co gwarantuje bezpieczeństwo jego stosowania zarówno dla pacjenta jak i dla personelu medycznego, tak jak
obecnie stosowane zestawy?
Odpowiedź: zamawiający potwierdza, że pod pojęciem „wyposażona w HV test” rozumie wyposażenie w filtr
anty-HIV.

Pytanie 8: Poz.2: Prosimy o dopuszczenie maski bez użebrowania , tak jak dotychczas stosowane w Państwa
placówce.
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 9: Poz.2: Prosimy o doprecyzowanie czy maska krtaniowa, tak jak obecnie stosowane, ma posiadać
rozmiar kodowany różnym kolorem mankietu oraz rozmiarem opisanym na baloniku kontrolnym?
Odpowiedź: zamawiający potwierdza wymóg kodowania rozmiaru maski różnym kolorem mankietu oraz opisania
rozmiaru na baloniku kontrolnym.

Pytanie 10: Poz.3 i 4: Prosimy o sprecyzowanie czy igły do nakłuć lędźwiowych, tak jak obecnie stosowane, mają
być

pakowane

w opakowanie

niezawierające celulozy, które zapobiega mikrorozszczelnieniu, uszkodzeniu

w trakcie przechowywania, użytkowania i w efekcie gwarantuje pełną sterylność produktu?
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Do Umowy:
Pytanie 11: Czy w związku z dopuszczeniem przez zamawiającego możliwości składania ofert częściowych
na każdy z pakietów z osobna, Zamawiający przewiduje możliwość podpisania z jednym wykonawcą oddzielnych
umów na poszczególne pakiety?
W razie udzielenia na powyższe pytanie odpowiedzi odmownej, w związku z dopuszczeniem przez zamawiającego
możliwości składania ofert częściowych na każdy z pakietów z osobna, uprzejmie prosimy o wyrażenie przez
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Zamawiającego zgody na wprowadzenie w treści umowy obejmującej wszystkie pakiety, w ramach których
konkretnemu wykonawcy zostało udzielone zamówienie, poniższego zapisu: „Realizacja każdego z pakietów
z osobna ma charakter samodzielnego zobowiązania stron”.
Odpowiedź: Zamawiający zwraca uwagę na zapis § 1 ust. 5 Wzoru umowy (Rozdział III SIWZ), regulujący
kwestię odrębności zobowiązań wynikających z realizacji poszczególnych zadań w ramach jednej umowy.

Pytanie 12: Prosimy Zamawiającego o zmianę treści art. 1, ust. 3 na zapis: „ Ilości wyrobów podane
w formularzu/ach cen jednostkowych mają charakter orientacyjny i Kupujący ma prawo zamówić ich mniejsze
ilości, z tym, ze nie mniej niż 80% wartości umowy/zadania”.
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na zmianę, zapis jak w SIWZ.

Pytanie 13: Prosimy Zamawiającego o zmianę treści art. 10 ust. 1 a) na zapis: „(…) w przypadku opóźnienia
w dostarczeniu Kupującemu zamówionej partii wyrobów lub opóźnienia w dostarczeniu wyrobów wolnych od wad
– w wysokości 1% niedostarczonej części towarów”.
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na zmianę, zapis jak w SIWZ.

Pytanie 14: Prosimy Zamawiającego o zmianę treści art. 10 ust. 1 pkt. c na zapis: „(…)w przypadku odstąpienia
przez Kupującego od umowy w całości bądź w zakresie poszczególnych zadań przez Kupującego w drodze
wypowiedzenia z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy – w wysokości 10% niezrealizowanej części umowy
bądź poszczególnych zadań”.
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na zmianę, zapis jak w SIWZ.

Pytanie 15: Prosimy Zamawiającego o dodanie treści do zapisu umowy: „Dopuszcza się zmianę cen
spowodowaną zmianą cen producenta, zmianą kursu walut oraz zmiana wskaźnika inflacji ogłoszonego przez GUS
oraz urzędową zmianą stawek VAT. Zmiana stawki VAT wchodzi automatycznie w dzień wejścia w życie
odpowiedniego aktu prawnego, bez konieczności aneksowania umowy”.
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody.

Wykonawca V:
Pakiet nr 6
Pytanie 16: Czy w celu zwiększenia konkurencyjności i uzyskania najkorzystniejszej oferty przy zachowaniu
najwyżej jakości produktu Zamawiający wydzieli z pakietu 6 pozycję 2 do osobnego pakietu?
Odpowiedź: zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie i dokona stosownej modyfikacji SIWZ.

Pytanie 17: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie maski krtaniowej w której balonik
kontrolny z drenem nie jest wbudowany w trzon maski krtaniowej co umożliwia ułożenie go w kącikach ust z dala
od linii zębów?
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 18: Ponieważ w wyniku prac rozwojowych nad maską krtaniową konstrukcja mankietu oraz kształt
kopuły zostały udoskonalone, prosimy o dopuszczenie jako równoważnej maski krtaniowej firmy Ambu z mocno
uwypukloną kopułą oraz dużym otworem oddechowym (co zgodnie z wynikami badań klinicznych skutecznie
eliminuje ryzyko wklinowywania nagłośni), posiadającej zabezpieczenie przed podwijaniem się mankietu podczas
zakładania maski.
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Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Wykonawca VI:
Pytanie 19: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z zadania nr1 pozycji 30,31,32,33,34,35,36,37,38 jako
osobnego pakietu? Wyłączenie powyższych pozycji jako osobnego pakietu sprawi, że do przetargu będzie mogło
startować więcej oferentów.
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 20:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę w poz. 2 na pudełko do archiwizacji szkiełek wykonane z grubej tektury na 1000
preparatów, o wymiarach 305x160x85? Pudełko typu szkatułkowego, otwierane do góry. W środku przegrody
dzielące na 5 rzędów szkiełkowych?
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 21: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z zadania nr 5 pozycji 1 i 2 jako osobny pakiet
ponieważ w obecnej postaci ogranicza on wybór oferentów do jednego posiadającego w swojej ofercie akcesoria
do konkretnego zestawu 12-stanowiskowego do barwienia?
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody.

Wykonawca VII:
Dotyczy zad. 1 poz. 22
Pytanie 22: czy Zamawiający zgodzi się na op=1000 szt?
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 23: czy Zamawiający zgodzi się na probówki o 16x95 mm o poj. 10 ml bez matowego pola?
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 24: czy Zamawiający zgodzi się na probówki nie stojące bez matowego pola?
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy zad. 1 poz. 23
Pytanie 25: czy Zamawiający zdaje sobie sprawę, że ze względu na obecny opis przedmiotu zamówienia
w zadaniu 1 poz. 23 umożliwia złożenie oferty tylko jednemu Wykonawcy co jest zaprzeczeniem idei przetargu
nieograniczonego?
Opis przedmiotu zamówienia wskazuje wyrób produkcji Medlab-Products, który produkuje tylko ww. firma
w rozmiarze 16x105 mm.
Wspomniany Wykonawca jest jedynym producentem ww. probówek na polskim rynku, a jego praktyki w zakresie
sprzedaży wyrobów przez niego wytwarzanych uniemożliwiają innym Wykonawcom oferowanie tego produktu.
Bowiem sama firma Medlab-Products w jednym z postępowań przetargowych, stwierdziła:
„...nigdy nie sprzedawaliśmy, ani nie zamierzamy sprzedawać produktów firmie Profilab s.c.“. Tożsame stanowisko
Wykonawca ten zajmuje względem innych firm biorących udział w przetargach na produkty wytwarzane przez
firmę Medlab.
Zasady wolnego rynku w Polsce umożliwiają swobodny przepływ towarów, dlatego też takie stanowisko
wymienionej firmy jest w wątpliwej zgodności z przepisami prawa.
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Czy wobec tego, aby zapewnić równość traktowania Wykonawców, umożliwić uczciwą konkurencję i działać
zgodnie z założeniami trybu przetargu nieograniczonego Zamawiający zmodyfikuje opis przedmiotu zamówienia?
Prosimy o dopuszczenie produktu równoważnego o wymiarze 16x100 mm i pojemności 10 ml lub wyłączenie
pozycji z zadania, gdyż produkt ten, może Zamawiający kupić bez procedury przetargowej, z uwagi na fakt,
że jeden producent i zarazem oferent go oferuje na polskim rynku.
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie.
Jednocześnie dopuszcza - nie wymaga 16x100 mm i pojemność 9-11 ml (zgodnie z SIWZ; wnioskowana
pojemność 10 ml mieści się w wymaganym przez zamawiającego zakresie).

Z uwagi na wydzielenie z zadania nr 6 pozycji 2 (maska krtaniowa) do odrębnego zadania (nr 8) zmianie ulegają
SIWZ oraz formularz cen jednostkowych (załącznik nr 4 do oferty) – zmodyfikowane dokumenty
zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej.
Zmiany zostały zaznaczone czerwoną czcionką.

Wykonawcy powinni uwzględnić powyższe zmiany podczas przygotowywania i składania ofert.

…………………………………
DYREKTOR SPSK-2
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