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, dn. 17.02.2016 r.
Znak sprawy ZP/220/12/16
w sprawie: dostawy strzykawek jednorazowego 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 2013 r.,
poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający udziela następującego wyjaśnienia:

Wykonawca I:
Pytanie 1: Poz. 1, 2, 3 i 4: Prosimy o dopuszczenie podanie ceny jednostkowej za opakowanie handlowe
zaoferowanych strzykawek dwuczęściowych z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym.
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza, podanie ceny zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ.

Pytanie 2: Poz. 9 i 10: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania standardowych strzykawek z końcówką stożkową
do cewników bez zatyczki o pojemności 50ml i 100ml.
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Jednocześnie zamawiający dokona modyfikacji opisu
przedmiotu zamówienia dla wyrobów ujętych w poz. 9 – 10, wykreślając z wymagań „i zatyczką”.

Do Umowy:
Pytanie 3: 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
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: pytanie jest bezzasadne – w tym postępowaniu zamawiający nie dopuszcza możliwości składania
ofert częściowych.

Pytanie 4: 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 zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5: 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 zgodnie z SIWZ.
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Pytanie 6: 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 zgodnie z SIWZ.
Jednocześnie zamawiający dokona modyfikacji SIWZ w zakresie zapisu § 10 ust. 1 c) wzoru umowy poprzez jego
wykreślenie i wprowadzenie nowego w brzmieniu:
„w przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy bądź rozwiązania umowy przez Kupującego w drodze
wypowiedzenia (§ 14 umowy) z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy – w wysokości 10% wartości brutto
umowy, określonej w § 6 ust. 1 umowy.”

Pytanie 7: 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 II:
Pytanie 8: Poz. 1-4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny strzykawek dwuczęściowych za opakowanie
a/100sztuk z odpowiednim, przeliczeniem wymaganych ilości ?
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9: Poz. 5-6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny strzykawek trzyczęściowych za opakowanie
a/100sztuk z odpowiednim, przeliczeniem wymaganych ilości ?
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 10: Poz. 9: Czy Zamawiający dopuści strzykawkę typu Żaneta firmy Margomed – 50 ml z możliwością
rozszerzenia skali do 60 ml ?
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 11: Poz. 9: Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy nie nastąpiła omyłka pisarska, prosimy
o doprecyzowanie co Zamawiający miał na myśli:
„Wyrób jałowy, niepyrogenny, nietoksyczny. Z końcówką (łącznikiem stożkowym) do cewników i zatyczką.”
Chodzi o sformułowanie „zatyczką”.
Odpowiedź: zamawiający potwierdza omyłkę i dokona modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia dla wyrobów
ujętych w poz. 9 – 10, wykreślając z wymagań „i zatyczką”. Pozostałe wymagania – zgodnie z SIWZ - bez zmian.

Wykonawca III:
Pytanie 12: dotyczy zad. 1 poz. 1-4:

Czy Zamawiający wymaga aby strzykawki posiadały kolorystyczne

oznaczenie w zależności od pojemności strzykawki oraz informacja o braku ftalanów na opakowaniu każdej
pojedynczej sztuki strzykawki?
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
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Pytanie 13: dotyczy zad. 1 poz. 1-4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za op. 100 szt z odpowiednim
przeliczeniem zamawianych ilości?
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody, wycena zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ.

Pytanie 14: dotyczy zad. 1 poz. 5: Czy Zamawiający dopuści strzykawkę do insuliny z igłą 27G czyli 0,4x13?
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 15: dotyczy zad. 1 poz. 6: Czy Zamawiający dopuści strzykawkę do tuberkuliny z igłą 0,45x12?
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 16: dotyczy zad. 1 poz. 5, 6: Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby na opakowaniach
jednostkowych, pośrednich i zbiorczych znajdował się nr katalogowy. Taki wymóg znacząco zawęża krąg
potencjalnych oferentów.
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga oznakowania nr katalogowym opakowań jednostkowych,
pośrednich i zbiorczych, co oznacza, że wymogiem minimalnym jest oznakowanie nr katalogowym opakowania
zbiorczego (np. kartonu), a jeśli wykonawca stosuje opakowania pośrednie, one również muszą być oznakowane
nr katalogowym.

Pytanie 17: dotyczy zad. 1 poz. 7, 8: Czy Zamawiający wymaga strzykawek z podwójną skalą pomiarową
co znacznie ułatwia wizualizację znajdującego się w strzykawce płynu?
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 18: dotyczy zad. 1 poz. 7, 8, 9, 10: Zwracamy się z prośbą o możliwość zaoferowania strzykawek,
których nr katalogowy znajduje się na opakowaniach zbiorczych strzykawek. Nadmieniamy, iż tak oznaczone
strzykawki były do tej pory użytkowane przez Zamawiającego
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 19: dotyczy SIWZ: czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłożenie referencji na ogólne dostawy sprzętu
medycznego jednorazowego użytku?
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 20: dotyczy SIWZ: czy w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 w sprawie
wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381), pkt 5.5 ppkt 2, który nakłada na dostawców
obowiązek odpowiedniego przechowywania oraz transportu wyrobów medycznych, produktów leczniczych,
Zamawiający będzie wymagał aby dostawy do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami
transportu czyli pojazdami typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności
do wymogów przewożonego asortymentu, ustalonych przez producenta?
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 21: dotyczy SIWZ: czy Zamawiający wymaga, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik)
pomagał przy rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas
sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?
Odpowiedź: dostawca zawsze ma obowiązek rozładowania w magazynie dostarczonych wyrobów.
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Pytanie 22: dotyczy SIWZ: Czy Zamawiający wymaga, aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie
z wyrobami medycznymi? Takie rozwiązanie da Zamawiającemu pewność, iż dostarczone wyroby, które będą
wykorzystywane do udzielania świadczeń zdrowotnych dla ludzi, nie były przewożone z produktami niemedycznymi,
w tym np. z oponami, żarówkami, substancjami żrącymi lub innymi, a zatem, że zachowane zostały wymogi:
zabezpieczenia

przed

wzajemnym

skażeniem

produktów

leczniczych

oraz

przed

ich

zanieczyszczeniem

i uszkodzeniem mechanicznym
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje SIWZ:
I. w zakresie formularza cen jednostkowych w następującym kształcie:
- w opisie przedmiotu zamówienia dotyczącym poz. 9-10 z uwagi na omyłkę wykreśli „i zatyczką”, pozostawiając
zapis w brzemieniu: „z końcówką (łącznikiem stożkowym) do cewników”;
- w opisie przedmiotu zamówienia dotyczącym poz. 5-6 doda „Tłoczek gumowy o specjalnej konstrukcji
redukującej pojemność resztkową (minimalna objętość zalegająca), gwarantującą podanie pełnej dawki produktu
(bez strat)”;
II. w zakresie wzoru umowy wykresla § 10 ust. 1 lit. c) i wprowadza nowy w brzmieniu:
„w przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy bądź rozwiązania umowy przez Kupującego w drodze
wypowiedzenia (§ 14 umowy) z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy – w wysokości 10% wartości brutto
umowy, określonej w § 6 ust. 1 umowy.”

Wykonawcy powinni uwzględnić powyższe zmiany podczas przygotowywania i składania ofert.

…………………………………
DYREKTOR SPSK-2
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