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, 28.04.2017 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 i 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 ze zm.),
zwanej dalej „PZP”, Zamawiający udziela następującego wyjaśnienia:

Wykonawca I:
I. Dotyczy SIWZ, Rozdział I. Część III, Opis Przedmiotu Zamówienia:
Pytanie 1:
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).

Pytanie 2:
Punkt 5: Zamawiający zastrzega, iż wszelkie ilości badań podane w formularzu cen jednostkowych mają charakter
orientacyjny i Zamawiający ma prawo zamówić mniejsze ilości odczynników, z tym, że nie mniej niż 70% ilości podanej
przez Wykonawcę w formularzu cen jednostkowych.
W związku z powyższym, Wykonawca zwraca się z prośbą o zwiększenie minimalnej ilości zamawianego asortymentu z

70% na 80%.
Jeżeli tak, prosimy o odpowiednią modyfikację niniejszego postanowienia, Rozdziału II SIWZ. Część I. Warunki realizacji
zamówienia, punkt 2 oraz Rozdziału III SIWZ. Wzór umowy, §3 ust. 3 poprzez zapis: „nie mniej niż 80% ilości podanej

przez Wykonawcę w formularzu cen jednostkowych”.
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

1

II. Dotyczy SIWZ, Rozdział II. Część I, Pkt. 8:
Pytanie 3:
Zamawiający wskazuje na obowiązek Wykonawcy dostarczania na własny koszt odczynników umożliwiających wykonanie
szacowanej ilości badań w przypadku niedoszacowania ich ilości i zakresu asortymentowego w ofercie. Prosimy
o usunięcie niniejszego zapisu, ze względu na fakt, iż Wykonawca szacuje ilości odczynników biorąc pod uwagę
wskazane przez Zamawiającego ilości przewidywanych badań i średnią ilość zużywania odczynnika na 1 badanie.
Wykonawca wskazuje, iż nie ma wpływu, ani kontroli nad faktyczną ilością zużywania odczynników przez
Zamawiającego.
Ewentualnie prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia, a także Rozdziału III SIWZ, Wzór umowy, §3 ust. 2 zapisem
w brzmieniu:

„z wyłączeniem sytuacji, w której wzrost wykorzystania odczynników będzie spowodowany wzrostem ilości badań,
większej niż zadeklarowana w SIWZ, bądź użytkowaniem analizatorów w sposób niezgodny z instrukcją obsługi
analizatorów”.
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.
Jednocześnie zamawiający wyjaśnia, że ilość badań „zadeklarowana w SIWZ” jest ilością maksymalną, czyli nie ma
możliwości, by ilość badań przekroczyła tę określoną w formularzu cen jednostkowych jako „szacunkowa”. Ewentualne
zmiany w zakresie ilości i w zakresie rodzaju odczynników regulują odpowiednie zapisy umowy, podobnie
jak zobowiązanie zamawiającego w kwestii użytkowania analizatorów.

III. Dotyczy SIWZ, Rozdział III (Wzór umowy):
Pytanie 4:
§2 ust. 2: Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie zapisu dotyczącego składania zamówień. Proponujemy
następujący zapis:

„Dostawy

Odczynników

realizowane

będą

na

podstawie

prawidłowo

wypełnionego

pisemnego

zamówienia

Zamawiającego przesłanego faksem (na numer .......................), emailem (na adres .....................................)
lub pocztą na adres Wykonawcy. Minimalne dane niezbędne do prawidłowego zamówienia Odczynników to: nazwa
i adres Zamawiającego, nazwa handlowa i numer katalogowy zamawianych produktów, ilość, cena lub wskazanie
właściwej umowy handlowej, miejsce dostawy oraz oczekiwana data dostawy. W przypadku materiału kontrolnego,
niezbędną informacją jest również numer zamawianej serii (LOT), zgodnie z harmonogramem dostaw. Czas realizacji
zamówienia biegnie od momentu jego skutecznego dotarcia do Wykonawcy.”
Wykonawca wskazuje, iż powyższy zapis umożliwia zapewnienie pod względem technicznym ciągłości dostaw
do Zamawiającego, a także stanowi gwarancję Wykonawcy do rzetelnego wywiązania się z zobowiązań dotyczących
dostaw Odczynników względem Zamawiającego – umożliwia precyzyjne planowanie oraz zapewnia pewność dostaw,
pogłębiając wzajemne zaufanie obu stron umowy.
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie 5:
§2 ust. 2: Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie ostatniego zdania niniejszego postanowienia, ponieważ
ze względów logistycznych nie ma możliwości potwierdzania każdorazowo otrzymywanych zamówień.
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6:
§4 ust. 6: Prosimy o doprecyzowanie niniejszego postanowienia Wzoru umowy poprzez dodanie przed wyrażeniem:
„Wykonawca zobowiązany jest” zapisu w brzmieniu: „W przypadku uzasadnionych reklamacji”.
Zapis w dotychczasowym brzmieniu wskazuje, iż Wykonawca odbierze i wymieni każdy towar na pełnowartościowy
po zgłoszeniu wad. Tymczasem Wykonawca zgodnie z literą prawa nie może odmówić przyjęcia reklamacji z tytułu
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odpowiedzialności za niezgodność towaru z umową, ale ma prawo po rozpatrzeniu reklamacji ją odrzucić, dlatego też
zasadne jest doprecyzowanie, iż Wykonawca wymieni towar na pełnowartościowy gdy zgłoszone wady były uzasadnione.
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 7:
§4 ust. 9: Prosimy o modyfikację niniejszego postanowienia poprzez dodanie zdania w następującym brzmieniu:
„Przed zastosowaniem jednak powyższego środka, Zamawiający zobowiązany jest wezwać Wykonawcę do spełnienia

świadczenia, wyznaczając mu odpowiedni termin do wykonania obowiązku umownego”.
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 8:
§10 ust. 1: Prosimy o uzupełnienie postanowienia Wzoru umowy zapisem w brzmieniu:
„(…)

zgodnie

z

zasadami

prawidłowej

obsługi,

zawartymi

w

instrukcji

obsługi

producenta

analizatora

hematologicznego…”.
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9:
§13 ust. 1: Prosimy o zmianę użytych sformułowań „od daty doręczenia faktury” na zwrot „od daty wystawienia faktury.

Jeżeli Zamawiający otrzyma fakturę po upływie 5 dni od daty jej wystawienia, termin płatności liczy się od dnia
otrzymania faktury przez Zamawiającego”.
Jeżeli tak, prosimy o odpowiednią modyfikację Załącznika nr 1 do SIWZ (Formularz oferty).
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 10:
§13: Prosimy o dodanie postanowienia w następującym brzmieniu:
„W przypadku przekroczenia terminu zapłaty Wykonawca będzie uprawniony do naliczania odsetek ustawowych zgodnie

z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.”
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 11:
§16 ust. 1 pkt a) oraz c): Prosimy o modyfikację niniejszego postanowienia Wzoru umowy w taki sposób,
aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości brutto całej
umowy.
Wykonawca wskazuj, iż w sytuacji gdy umowa dotyczy świadczeń ciągłych, a dostawa odczynników będzie w znaczącej
mierze realizowana w sposób prawidłowy, odstąpienie do umowy może dotyczyć niewielkiej partii odczynników,
w konsekwencji zastrzeżenie kary umownej naliczanej od wynagrodzenia brutto umowy na dostawę będzie miało
charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością
kary umownej.
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 12:
§16 ust. 1 pkt c): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do 100,00 zł dziennie?
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody.

3

Pytanie 13:
§16 ust. 1 pkt d) i e): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do 1.000,00 zł dziennie
za opóźnienie w dostarczeniu i zainstalowaniu sprzętu, oraz odpowiednio do 100 zł dziennie za opóźnienie w podłączeniu
sprzętu do systemu informatycznego?
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 14:
§16 ust. 1 pkt. b) – d) oraz ust. 2: Prosimy o zmianę postanowień Wzoru umowy poprzez zastąpienie użytego
sformułowania „za każdy dzień opóźnienia” zwrotem „za każdy dzień zwłoki”.
Opóźnienie oznacza uchybienie terminowi bez względu na przyczynę tego uchybienia, podczas gdy zwłoka
(tzw. kwalifikowane opóźnienie) oznacza uchybienie terminowi spowodowane przyczynami, za które dłużnik ponosi
odpowiedzialność. Zdaniem Wykonawcy karę umowną należy kwalifikować jako zryczałtowane odszkodowanie,
przy czym przesłanką warunkującą zapłatę tegoż odszkodowania mogą być wyłącznie okoliczności, za które dłużnik
(w niniejszej sprawie Wykonawca) ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych. Z tych przyczyn kara umowna
nie może być zastrzegana na wypadek niedotrzymania terminu wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności. Stąd też Wykonawca wnosi o zastąpienie pojęcia: „opóźnienia” określeniem „zwłoki”.
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 15:
§16 ust. 4: Prosimy o modyfikację niniejszego postanowienia poprzez dodanie zdania w następującym brzmieniu:
„Przed zastosowaniem jednak powyższego środka, Zamawiający zobowiązany jest wezwać Wykonawcę do spełnienia

świadczenia, wyznaczając mu odpowiedni termin do wykonania obowiązku umownego”.
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 16:
§16: Prosimy o modyfikację niniejszych postanowień umowy w taki sposób, aby wysokość kar umownych naliczana była
od wartości netto.
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 17:
§16: Prosimy o uzupełnienie zapisu poprzez dodanie zdania:
„Obowiązek naliczania kar umownych nie dotyczy okoliczności, gdy Wykonawca wstrzyma kolejne dostawy na skutek

zwłoki Zamawiającego w zapłacie ceny zakupu ponad 60 dni licząc od terminu zapłaty.”
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 18:
§16: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu:
"Łącznie wysokość kar umownych nie może przekroczyć 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto, określonego

w §12 ust. 1 niniejszej umowy".
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 19:
§16: Prosimy o uzupełnienie niniejszego postanowienia Projektu umowy poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:
„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości netto części umowy pozostałej do realizacji,

w przypadku odstąpienia od umowy przez Dostawcę z winy Odbiorcy, z zastrzeżeniem §22 niniejszej umowy”.
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody.
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Pytanie 20:
§16: Prosimy o uzupełnienie zapisu poprzez dodanie zdania:
„Odbiorca może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Dostawcę kary umownej”.
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 21:
§18 ust. 1: Prosimy o doprecyzowanie, czy osoba wskazana jako upoważniona do kontaktu w sprawach realizacji
umowy w zakresie odczynników jest osobą odpowiedzialną za składanie zamówień. Czy tylko zamówienia
podpisane/zatwierdzone wyłącznie przez tą osobę mają być realizowane?
Jeżeli tak, prosimy o wskazanie kilku osób w celu uniknięcie sytuacji braku realizacji (wstrzymania) zamówienia
z powodu nieobecności wskazanych przedstawicieli Zamawiającego i podpisania zamówienia przez inną osobę.
Odpowiedź: osoba wskazana przez zamawiającego do kontaktu nie oznacza wyłącznej odpowiedzialności tej osoby
za składanie zamówień – personalizacja ma w zamyśle zamawiającego służyć usprawnieniu współpracy. Kontakt
we wskazanym obszarze jest możliwy z każdym pracownikiem działu.

Pytanie 22:
Na postawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych prosimy o uzupełnienie wzoru umowy
poprzez dodanie postanowień w brzmieniu:
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o charakterze organizacyjnym,

ekonomicznym i technicznym mogących stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego w rozumieniu ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.),
jak również zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji
niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228ze zm.), w tym w szczególności do:
a) ochrony i zabezpieczenia danych zgodnie z wymogami ustaw,
b) przetwarzania informacji i danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w umowie,
c) zachowania w tajemnicy danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją umowy
d) zwrotu wszelkich zawierających dane osobowe nośników danych przekazanych przez Zamawiającego oraz
trwałego zniszczenia wszystkich ich kopii,
e)

niezwłocznego

poinformowania

Zamawiającego

o

każdym

przypadku

naruszenia bezpieczeństwa

danych.
2. Zachowanie poufności informacji, o których mowa w ust.1 obowiązuje Wykonawcę także po rozwiązaniu umowy.
3. Naruszenie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 powoduje odpowiedzialność Wykonawcy za szkodę wyrządzoną

Zamawiającemu (na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego) oraz stanowi podstawę do rozwiązania niniejszej
umowy przez Zamawiającego z zachowaniem 14dniowego okresu wypowiedzenia.
Odpowiedź: zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ w zakresie zapisów dotyczących ochrony danych osobowych
(SIWZ, rozdział III, wzór umowy, § 9a).

Dotyczy SIWZ, załącznik nr 4 – Parametry techniczne:
Pytanie 23:
Tabela: analizatory podstawowe, parametry wymagane, punkt 1: wykonawca zwraca się z prośbą o możliwość
zaproponowania analizatorów używanych, które pracowały przez okres maksymalnie 3 lat i zostały wyprodukowane
w 2013 roku. Wykonawca wskazuje, że analizatory są serwisowane przez autoryzowany serwis producenta w oparciu
o nowe i oryginalne części.
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Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga: analizatory podstawowe używane przez okres maksymalnie
3 lat, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2013 r., serwisowane przez autoryzowany serwis producenta w oparciu
o nowe i oryginalne części.

Pytanie 24:
Tabela: analizatory podstawowe, parametry wymagane, punkt 10: z racji tego, że zdaniem wykonawcy zapis
w niniejszym punkcie jest sprzeczny z pkt 8, prosimy o potwierdzenie, iż treść niniejszego punktu stanowi omyłkę
pisarską i nie dotyczy analizatorów podstawowych.
Odpowiedź: zamawiający potwierdza, że opis wymagań zawarty w tabeli „analizatory podstawowe” punkt 10 dotyczy
analizatora pomocniczego, a nie analizatorów podstawowych. Z tego względu zamawiający modyfikuje treść formularza
„Parametry techniczne” (zał. nr 4 do FO) w ten sposób, że:
- z tabeli dotyczącej analizatorów podstawowych wykreśla punkt 10, a punktom pozostałym nadaje odpowiednią
w wyniku wykreślenia numerację,
- do tabeli dotyczącej analizatora pomocniczego dodaje punkt 2a o treści: „analizator pomocniczy wyposażony
w urządzenie do wykonywania oznaczeń morfologii noworodków, wykorzystujący tę samą technologię pomiaru
dla minimum 20 podstawowych parametrów – maksymalna objętość próbki krwi 25 µl”.
Zamawiający dokona stosownej modyfikacji formularza „Parametry techniczne” i zamieści go na swojej stronie
internetowej.

Pytanie 25:
Tabela: analizator pomocniczy, parametry wymagane, punkt 13: z uwagi na fakt, iż zamawiający w pkt 2 tabeli wymaga
aby analizator pomocniczy wykonywał tylko morfologię CBC+5 DIFF, prosimy o potwierdzenie, że pozostałe zapisy w
punkcie 13 dotyczące innych trybów pracy znalazły się tam w wyniku omyłki pisarskiej i nie dotyczą analizatora
pomocniczego, lecz analizatorów podstawowych.
Odpowiedź: zamawiający dokona modyfikacji treści punktu 13 w taki sposób, że:
- z kolumny „warunek graniczny” wykreśla „TAK”,
- do kolumny „warunek graniczny” wprowadza „TAK / NIE”.
Zamawiający dokona stosownej modyfikacji formularza „Parametry techniczne” i zamieści go na swojej stronie
internetowej.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 PZP Zamawiający informuje o dokonaniu modyfikacji SIWZ oraz
załącznika do SIWZ:
Zmodyfikowane SIWZ oraz formularz „Parametry techniczne” (zał. nr 4 do formularza oferty) zostaną zamieszczone
na stronie internetowej zamawiającego. Zmiany zostały naniesione czerwoną czcionką.

Jednocześnie zamawiający wyznacza nowy termin składania i otwarcia ofert:
- składanie ofert do 15.05.2017 r. do godz. 12:30,
- otwarcie ofert 15.05.2017 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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