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, 12.05.2017 r.
Znak sprawy ZP/220/15/17
w sprawie: dostawy odczynników, kalibratorów i kontroli oraz materiałów zużywalnych do wykonywania badań
hematologicznych wraz z dzierżawą 3 analizatorów dla Zakł. Diagnostyki Laboratoryjnej SPSK-2 w Szczecinie
dostawy jednorazowego sprzętu medycznego.
Wyjaśnienia nr 2
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 ze zm.), zwanej dalej „PZP”, Zamawiający udziela następującego wyjaśnienia:

Wykonawca I:
Pytanie 1: Biorąc pod uwagę odpowiedzi Zamawiającego z dn. 28.04.2017r. na zapytanie Wykonawcy dotyczące
SIWZ, Rozdział I. Część III, Opis Przedmiotu Zamówienia:
Punkt 4: Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie zapisu dotyczącego przydatności do użycia
dostarczanych odczynników, poprzez dodanie zwrotu w brzmieniu:

„z wyłączeniem krwi kontrolnej, dla której termin ważności jest zgodny z harmonogramem dostaw materiału
kontrolnego dostępnym na stronie www....................pl?
Wykonawca wskazuje, iż krew kontrolna jest materiałem o krótkim okresie ważności ze względu na rodzaj
materiału, dostarczana jest zgodnie z harmonogramem tak, aby Zamawiający miał zawsze ważną krew,
skalkulowana jest w ilości uwzględniającej zarówno ważność jak i ilość wymaganą przez Zamawiającego. Obecnie
nie ma na rynku dostępnej krwi kontrolnej o dłuższym okresie ważności.
Jeżeli tak, prosimy o odpowiednią modyfikację Rozdziału II SIWZ. Część I. Warunki realizacji zamówienia, punkt 6
oraz Rozdziału III SIWZ. Wzór umowy, §2 ust. 4.
Odpowiedź: Zamawiający dokona modyfikacji zapisów dotyczących okresu przydatności do użycia krwi kontrolnej
uwzględniając specyfikę materiału kontrolnego i zmodyfikowane dokumenty zamieści na swojej stronie
internetowej (SIWZ oraz formularz „Parametry techniczne” – zał. 4 do form. oferty).

Prosimy o zmianę w MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA,
§ 2 ROZDZIAŁU II, WYMAGANIA DOT. PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA,
pkt 4 na:
„4. Wykonawca gwarantuje, że odczynniki dostarczane Zamawiającemu będą posiadały minimum 6-miesięczny
okres przydatności do zużycia, licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego, z wyłączeniem krwi kontrolnej,
dla której zamawiający wymaga okresu przydatności do użycia zgodnego z harmonogramem dostaw materiału
kontrolnego, dostarczonego przez wykonawcę najpóźniej w dniu podpisania umowy, jednak nie krótszego niż 2
miesiące.”
Ewentualnie o wykreślenie zwrotu: „jednak nie krótszego niż 3 miesiące.”
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Odpowiedź: zamawiający dopuszcza – nie wymaga, by minimalny okres przydatności do użycia krwi kontrolnej
wynosił 2 miesiące, licząc od daty dostawy do siedziby zamawiającego (zamawiający nie wyraża zgody na
modyfikację zapisu).

Jednocześnie zamawiający wyznacza nowy termin składania i otwarcia ofert:
- składanie ofert do 19.05.2017 r. do godz. 12:30,
- otwarcie ofert 19.05.2017 r. o godz. 13:00.
Miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Wykonawcy powinni uwzględnić powyższe zmiany podczas przygotowywania i składania ofert.

…………………………………
DYREKTOR SPSK-2
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