Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2
PUM w Szczecinie
Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin
Tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13
Szczecin, dn. 01.04.2016 r.
Znak sprawy: ZP/220/19/16
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników laboratoryjnych służących do
prowadzenia hodowli komórkowych oraz identyfikacji mutacji w obrębie DNA na potrzeby
Pracowni Cytogenetyki SPSK-2 PUM

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
Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w Zadaniu nr 2, poz. 2 „Zestawu do izolacji
DNA z pełnej krwi, płynów ustrojowych, zawiesin komórkowych, wymazów polikowych…
z kompatybilnymi do nich probówkami o pojemności 15 ml i objętość elucji 100-400 ul bez
konieczności wytrącania wyizolowanego DNA…” spełniającego wszystkie pozostałe podane
przez Zamawiającego wymagania, zestawu dedykowanego do wykonania 100 izolacji?
Czy Zamawiający utrzyma całkowitą ilość zestawów, jaką podaje w opisie ilości opakowań =
3 szt. przy założeniu wykonania 100 izolacji z jednego zestawu?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga 3 opakowania po 100 izolacji w związku z tym
modyfikacji ulega formularz cen jednostkowych dla zadania nr 2.

Wykonawca nr 2
Niniejszym zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania:
Dotyczy zadania nr 4
Pytanie nr 1
Zwracamy się z prośba do Zamawiającego o wydzielenie z zadania nr 4 pozycji 1 i 2 i
stworzenie nowego zadania. Wydzielenie tych pozycji pozwoli na złożenie konkurencyjnej
oferty.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z zadania nr 4 pozycji nr 1 i nr 2
i utworzenia z nich odrębnego zadania.
Pytanie nr 2
Czy Zamawiający w pozycji 1 i 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów w pełni
spełniających opisane w SIWZ parametry techniczne ale paczkowanych po 20 testów?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga testów pakowanych po 16 sztuk. Powyższa wielkość
dostosowana jest do ilości wykonywanych badań i pozwala Zamawiającemu racjonalne
gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na utrzymanie Pracowni
Cytogenetyki.
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Wykonawca nr 3
Pytania do zadania nr 7.
1. Dotyczy rozdziału III SIWZ, ustęp 3 oraz wzoru umowy, § 2, ustęp 1, podpunkt b) –
zadanie 7, pozycja 4.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu w pozycji 4 zadania 7 nie
posiadającego statusu medycznego zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 o wyrobach
medycznych a dedykowanego do badań naukowych?
Zgodnie z dyrektywą Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącej wyrobów
medycznych, »wyrób medyczny« oznacza jakiekolwiek narzędzie, przyrząd, urządzenie,
oprogramowanie, materiał lub inny artykuł, stosowane samodzielnie lub w połączeniu, wraz z
wszelkim wyposażeniem, w tym oprogramowaniem przeznaczonym przez jego wytwórcę do
używania specjalnie w celach diagnostycznych lub terapeutycznych
i niezbędnym do jego właściwego stosowania, przeznaczone przez wytwórcę do stosowania
u ludzi w celu:
- diagnozowania, zapobiegania, monitorowania, leczenia lub łagodzenia przebiegu chorób,
- diagnozowania, monitorowania, leczenia, łagodzenia lub rehabilitacji w przypadku urazu lub
upośledzenia,
- badań, zastąpienia lub zmiany budowy anatomicznej lub procesów fizjologicznych
- regulacji poczęć.
Produkt który chcielibyśmy zaoferować spełnia opis produktu dokonany przez
Zamawiającego ale nie spełnia definicji wyrobu medycznego.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyrobu medycznego zgodnie ze specyfikacją.
2. Dotyczy wzoru umowy, § 2, ustęp 3 – zadanie nr 7.
Czy Zamawiający dopuści etykiety oryginalne produktów w j. angielskim?
Prośbę naszą motywujemy tym, iż produkty które chcemy zaoferować należą do producenta
amerykańskiego. Nie dysponujemy etykietami w języku polskim.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
3. Dotyczy wzoru umowy, § 2, ustęp 4 – zadanie nr 7.
Zamawiający zapisał:
„Sprzedawca zobowiązany jest realizować umowę również w sytuacjach nadzwyczajnych
a w szczególności w przypadku pożaru, awarii technicznych, zagrożenia o charakterze
terrorystycznym, stanu klęski żywiołowej, stanu wojny itp.”
Uprzejmie prosimy o usunięcie w/w zapisu dla zadania 7.
Firma nasza może wyłącznie zapewnić realizację umowy tylko i wyłącznie w czasach
pokojowych za wyjątkiem sytuacji które uniemożliwiają realizację ze względu na wystąpienie
siły wyższej.
Absolutnie nie realizujemy dostaw w przypadku pożaru, awarii technicznych, zagrożenia o
charakterze terrorystycznym, stanu klęski żywiołowej czy stanu wojny itp.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
4. Dotyczy wzoru umowy, § 4 – zadanie nr 7.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie termnu przydatności do użycia z 12 miesięcy
licząc od daty dostarczenia do siedziby Kupującego do:
2

- min 10 miesięcy – pozycja 1, 6
- min 11 miesięcy – pozycja 5
- min 12 miesięcy – pozostałe pozycje zadania 7.
Prośbę swoją motywujemy tym, iż produkty wyspecyfikowane w zadaniu 7 ze względu na
budowę fizyko-chemiczną charakteryzuje bardzo różny termin przydatności licząc od dnia
wyprodukowania.
Nasz asortyment jest wytwarzany i magazynowany poza granicami kraju.
Dlatego też nawet w przypadku takich odczynników dla których producent deklaruje 12 m
przydatności do użycia licząc od dnia wytworzenia, nie jesteśmy w stanie spełnić tego
kryterium Zamaiwającego.
Biorąc pod uwagę w/w aspekty, prosimy o skrócenie wymaganego terminu jak wyżej
wnosiliśmy.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
5. Dotyczy wzoru umowy, § 5 , ustęp 4, podpunkt c)
Zamawiający zapisał:
„brak instrukcji i etykiet,”
Uprzejmie prosimy o korektę w/w zapisu tak by brzmiał:
„brak instrukcji i etykiet,”
Prośbę swoją motywujemy tym, iż nie dostarczamy instrukcji wraz z odczynnikami. Wszelkie
dokumenty takiej jak instrukcje, karty charakterystyki czy certyfikaty analizy udostępniamy
24h/7dni w tygodniu na stronie producenta www.thermofisher.com
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
6. Dotyczy wzoru umowy, § 6 , ustęp 2.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie w/w paragrafu umowy o następujący zapis?
„Zamawiający dopuszcza dostarczanie e-faktur drogą elektroniczną na wskazany przez
Zamawiającego adres e-mail.”
Prośbę swoją motywujemy tym, iż nasze dostawy realizowane są z magazynu centralnego,
wspólnego dla wielu krajów. Natomiast fizycznie wydrukowane faktury są rozsyłane przez
biura lokalne, właściwe siedzibie Zamawiającego.
Wyżej proponowane rozwiązanie wydaje się najbardziej optymalne. Faktura elektroniczna
jest dostarczana w dniu wysyłki na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na faktury elektroniczne.
7. Dotyczy wzoru umowy, § 9 , ustęp 1.
Zamawiający zapisał:
„ 1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Sprzedawcę,
Kupującemu przysługują kary umowne w następującej wysokości:
a/ w przypadku opóźnienia w dostarczeniu Kupującemu zamówionej partii wyrobów lub
opóźnienia w dostarczeniu wyrobów wolnych od wad w wysokości 1 % za każdy dzień
opóźnienia, licząc od wartości brutto zamówionej lub zareklamowanej partii wyrobów jednak
nie mniej niż 50 zł za każdy dzień opóźnienia
b/ w przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy z przyczyn, leżących po stronie
Sprzedawcy – w wysokości 10% wartości brutto umowy określonej w § 1 umowy.
c/ w przypadku niedostarczenia w terminie kart charakterystyki oferowanych wyrobów- 12,50
zł za każdy dzień opóźnienia;”
Uprzejmie prosimy o korektę w/w zapisu tak by brzmiał:
„ 1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Sprzedawcę,
Kupującemu przysługują kary umowne w następującej wysokości:
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a/ w przypadku opóźnienia w dostarczeniu Kupującemu zamówionej partii wyrobów lub
opóźnienia w dostarczeniu wyrobów wolnych od wad w wysokości 0,5 % za każdy dzień
opóźnienia, licząc od wartości brutto zamówionej lub zareklamowanej partii wyrobów jednak
nie mniej niż 50 zł za każdy dzień opóźnienia
b/ w przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy z przyczyn, leżących po stronie
Sprzedawcy – w wysokości 10% wartości brutto umowy określonej w § 1 umowy.
c/ w przypadku niedostarczenia w terminie kart charakterystyki oferowanych wyrobów12,50 zł za każdy dzień opóźnienia;”
Prośbę swoją motywujemy tym, iż zgodnie z kodeksem cywilnym umowy powinna
cechować równość stron stosunku cywilnego. Korekta o którą prosimy, w znaczym stopniu
przybliży wymagany prawem charakter umowy. W treści kodeksu cywilnego nie znadziemy
takich postanowień, które by wskazywały na preferowanie Zamawiającego zawierającego
akurat umowę w sprawie zamówienia publicznego. Zasada równości stron zatem nie doznaje
żadnych ograniczeń w postępowaniu o zamówienie publiczne. Także żaden zapis ustawy
Prawo Zamówień Publicznych nie uprawnia Zamawiającego do czynienia wyłomu w
przestrzeganiu zasady równości stron i prymatu zasad zawartych w kodeksie cywilnym, przy
zawieraniu umów w sprawie zamówienia publicznego. Wręcz przeciwnie, art. 14 i 139 ust. 1
ustawy Pzp odsyłają do stosowania Kodeksu Cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią
inaczej przesądzając o czysto cywilistycznym stosunku jaki powstaje pmiędzy Zamawiającym
a Wykonawcą.
Poza tym ustalenie wysokości minimalnej kary na poziomie 50 złotych za dzień
w odniesieniu do poszczególnych pozycji zadania 7 oznaczałoby karę w wysokości nawet
75% wartości towaru za każdy dzień zwłoki.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody powyższe zmiany.
Załączniki:
1. Zmodyfikowany Formularz cen jednostkowych dla zadania nr 2

Termin składania ofert upływa dnia 18.04.2016 r. o godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.04.2016 r. o godz. 11:00

Z poważaniem
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