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                     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. 16.04.2013 r. 

Znak sprawy: ZP/220/20/13 

Dotyczy:   dostawa materiałów laboratoryjnych jednokrotnego i wielokrotnego użytku dla SPSK nr 2 PUM                  

w Szczecinie. 

 

WYJAŚNIENIE 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. nr 113 

z 2010 r., poz. 759), Zamawiający udziela następującego wyjaśnienia: 

 

Pytanie nr 1: Czy Zamawiający w Zadaniu 1, poz.1 dopuści bagietkę laboratoryjną wykonaną z polistyrenu                 

o długości 120mm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 2: Czy Zamawiający w Zadaniu 1, poz. 3 dopuści końcówki do pipet automatycznych 1000 µl 

niebieskie? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie nr 3: Czy Zamawiający w Zadaniu 1, poz. 23 dopuści probówkę okrągłodenną samostojącą 

pojemność  10 ml. wykonana z polipropylenu, zakręcana? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 4: Czy Zamawiający w Zadaniu 1, poz. 26 dopuści szkiełka pakowane po 200 sztuk                           

z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań do wymaganej przez zamawiającego ilości sztuk? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 5: Czy Zamawiający dopuści podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością                      

do 3 lub 4 miejsc po przecinku?  

Zgodnie, bowiem z najnowszą linią orzecznictwa dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech                

a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem 

kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki 

końcówki, czy szkiełka). (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06)? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
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Pytanie nr 6: SIWZ XVI. Pkt 9 Z uwagi na to, iż przedmiotem zamówienia jest drobny sprzęt 

jednorazowego użytku sprzedawany w sposób masowy (na opakowania, a nie na sztuki), a cena 

jednostkowa netto i brutto jest tylko elementem kalkulacyjnym w związku, z czym Zespół Arbitrów 

(UZP/ZO/0-2546/06) orzekł, że ceny jednostkowe mogą być podawane w tysięcznych częściach złotego,                     

czy zatem Zamawiający wyrazi zgodę by cenę jednostkową netto i brutto podać z dokładnością do trzech 

miejsc po przecinku? W przypadku odpowiedzi negatywnej  prosimy o możliwość podania ceny                             

za opakowania – dotyczy pozycji gdzie cena jednostkowa jest bardzo niska.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie nr 7: Zadanie nr 1:  Poz. 16 – W związku z tym, że producenci i użytkownicy w różny sposób 

podają pojemność probówek, czy Zamawiający zaakceptuje probówki o wymiarach tj. w SIWZ 16x100 mm                 

z określoną przez producenta pojemnością 10 ml?   

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.  

 

Pytanie nr 8: Zadanie nr 1: Poz. 17 – Czy Zamawiający wymaga wycenienia probówki wraz z zakrętka? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga. 

 

Pytanie nr 9: Zadanie nr 1: Poz. 23 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania probówkę o poj. 12 ml 

(15x102 mm) z polipropylenu, zakręcaną, płaskodenną? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 10: Zadanie nr 1: Poz. 24 - Czy nie zaszła pomyła w opisie  przedmiotu zamówienia                          

i w kolumnie „Wymagania” nie powinno być: „Wykonana z PS. Sterylna. Bez żeber wentylacyjnych.                       

O średnicy 90 mm.”? Gdyż na rynku nie ma szalek Petriego wykonanych z PP. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w odniesieniu do poz. 24 w zadaniu nr 1 (szalka Petriego) 

wymaga, by była ona wykonana z PS. Zamawiający miał na myśli „wykonana z PS”. 

 

Wykonawcy powinni uwzględnić powyższe zmiany podczas przygotowywania i składania ofert.  

 

  Z poważaniem  

 
 
 
        ……………………………………. 
         DYREKTOR SPSK-2 PUM  
                W SZCZECINIE 

 


