
1 
 

                    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, 02.05.2016 r. 

Znak sprawy ZP/220/22/16 
 
w sprawie: dostawy odczynników do badań serologicznych oraz wyrobów medycznych jednokrotnego użytku                    

dla SPSK-2. 

 

Wyjaśnienie nr 1 

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytania dotyczącego 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), Zamawiający udziela następującego wyjaśnienia: 

  

Wykonawca I: 

Pytanie 1: dotyczy warunków realizacji zamówienia dla zadania nr 1, pkt 5, poz. 8 – okres przydatności do użycia 

nie krótszy niż 12 miesięcy. 

W związku z wymaganiem Zamawiającego tj. „okres ważności odczynnika standard anty-D do użycia minimum                  

12 miesięcy od daty dostarczenia”, czy Zamawiający wymaga zaoferowania odczynnika standard anty-D stabilnego 

po otwarciu przez cały okres ważności odczynnika tj. minimum 12 miesięcy od daty dostarczenia? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraźnie określił w SIWZ, że termin ważności odczynnika standard anty-D powinien 

wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostarczenia. 

 

Pytanie 2: dotyczy warunków realizacji zamówienia dla zadania nr 1, pkt 7 – dostawy odczynników transportem 

monitorowanym pod względem temperatury. 

Jeżeli producent nie wskazuje / zaleca transportu w warunkach monitorowanych, czy Zamawiający dopuszcza 

transport odmienny niż zawarty w wymaganiach, tj. zgodny z zaleceniami producenta zawartymi w instrukcjach 

stosowania? 

Odpowiedź: Zgodnie z instrukcją producenta. 

 

Pytanie 3: dotyczy wzoru umowy dla zadania nr 1, § 4, ust. 1. 

Wnioskujemy o wydłużenie czasu na rozpatrzenie reklamacji dotyczącej stwierdzonych wad jakościowych do 5 dni 

roboczych. 

Wskazany wyżej warunek podyktowany jest procedurami producenta oferowanych odczynników tzn. ponownym 

przebadaniem zareklamowanych odczynników pod względem jakości.  

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na zmianę – zapis zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 4: dotyczy wzoru umowy dla zadania nr 1, § 10 ust 1 a) i b). 

Wnosimy o weryfikację wielkości kar umownych we wskazanych punktach projektu umowy na adekwatne                   

do obowiązujących stawek wynikających z przepisów prawa. 
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Wykonanie zobowiązań pieniężnych nie może być zabezpieczane przez zastrzeżenie kary umownej. W razie 

opóźnienia w ich wykonaniu przysługują odsetki, niezależnie od tego, czy opóźnienie było zawinione czy też nie 

oraz niezależnie od tego, czy wierzyciel poniósł szkodę. Stopa procentowa odsetek jest ustawowo określona (art. 

359 § 2[1] k.c.) (obecnie 10% w stosunku rocznym), w umowie można jednak zastrzec wyższe odsetki. Nie mogą 

one jednak przewyższać odsetek maksymalnych (obecnie 16% w stosunku rocznym). 

Podsumowując, zawierając umowę warto pamiętać o powyżej wskazanych klauzulach, które będą mobilizować 

kontrahenta do jej należytego wykonania. Służyć może temu zadatek lub kaucja, a w przypadku zobowiązań 

niepieniężnych – kara umowna. Jeżeli oczekiwane świadczenie ma charakter pieniężny, można zastrzec odsetki 

wyższe, niż przewidziane w ustawie, jednak nieprzewyższające odsetek maksymalnych. Widząc powyższe klauzule 

w umowie, nasz kontrahent będzie miał większą świadomość konsekwencji niewykonania bądź nienależytego 

wykonania przez niego zobowiązania, co powinno oczywiście wpłynąć pozytywnie na łączący strony stosunek 

umowny. 

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na zmianę – zapis zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 5: dotyczy wzoru umowy dla zadania nr 1, § 10 ust. 1 c). 

Wnioskujemy o zmianę zapisu dotyczącego sposobu naliczania kar umownych w przypadku odstąpienia 

Kupującego od umowy bądź rozwiązania umowy w drodze wypowiedzenia z przyczyn leżących po stronie 

Sprzedawcy na: „w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części”. 

Wykonawca powinien być karany od wartości świadczenia, a nie podatku jaki ma obowiązek uiścić. Zastosowanie 

jako podstawy do wyliczania kar umownych wartości netto nie jest wyliczanie kary częściowo od wartości podatku 

VAT, co tym samym potencjalnie nie prowadzi do nierówności pomiędzy wykonawcami (wykonawcy zagraniczni 

oferują przedmiot zamówienia ze stawką VAT 0%). 

Kary umowne od wartości świadczenia brutto obejmują wartość podatku VAT, natomiast zagranicznego 

konkurenta już nie. 

Podobnie będzie kiedy ofertę złoży wykonawca zwolniony z podatku VAT. 

Ponadto chcemy nadmienić, że nie można określać kar umownych za zrealizowaną część umowy. 

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na zmianę – zapis zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 6: dotyczy zadania nr 1 – instrukcje 

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie aktualnych instrukcji użytkowania zaoferowanego asortymentu                  

w języku polskim przy pierwszej dostawie zawierających wszystkie niezbędne do bezpośredniego użytkowania 

informacje, informacje dotyczące magazynowania i przechowywania zaoferowanego asortymentu w formie 

książkowej, co pozwoli na obniżenie kosztów realizacji zamówień w zakresie zaoferowanym przez wykonawcę?  

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na zmianę – zapis zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 7: dotyczy zadania nr 1, poz. 1 – dolichotest 

W związku z wymaganym okresem ważności odczynnika dolichotest (minimum 12 miesięcy) oraz okresem trwania 

umowy (18 miesięcy), czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania odczynnika dolichotest                       

w buteleczkach 10 ml w ilości 2 amp? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody – wymagania zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie 8: dotyczy zadania nr 1, poz. 8 – standard anty-D 

W związku z wymaganym okresem ważności odczynnika standard anty-D (minimum 12 miesięcy) oraz okresem 

trwania umowy (18 miesięcy), czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania odczynnika standard 

anty-D w buteleczkach 10 ml w ilości 4 amp? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody – wymagania zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 9: dotyczy zadania nr 1, poz. 8 – standard anty-D 

W związku z wymaganym okresem ważności odczynnika standard anty-D (minimum 12 miesięcy) czy Zamawiający 

wymaga zaoferowania odczynnika stabilnego po otwarciu buteleczki do końca okresu ważności odczynnika                      

tj. minimum 12 miesięcy?  

Odpowiedź: Zgodnie z instrukcją producenta. 

 

Pytanie 10: dotyczy zadania nr 1, poz. 10 – PBS 

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania odczynnika PBS przechowywanego w temperaturze 2-28 st. C? 

Odpowiedź: Zgodnie z instrukcją producenta  

 

Pytanie 11: dotyczy zadania nr 1, poz. 11 – konserwowane krwinki wzorcowe do układu AB0 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania konserwowanych krwinek wzorcowych do układu AB0                          

w zestawach 3x10ml w ilości 140 zestawów przez okres trwania umowy, co nie wpłynie na ciągłość i jakość badań 

wykonywanych przez laboratorium Zamawiającego?    

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 12: dotyczy zadania nr 1, poz. 11 – konserwowane krwinki wzorcowe do układu AB0 

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania konserwowanych krwinek wzorcowych do układu AB0 o stężeniu powyżej 

25%? 

Odpowiedź: zamawiający oczekuje krwinek gotowych do bezpośredniego użycia. 

 

Pytanie 13: dotyczy zadania nr 1, poz. 9 – surowica grupy AB – koloid do badań 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania surowicy AB w buteleczkach o pojemności 3ml w ilości 25 

sztuk? 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

Wykonawca II: 

Pytanie 14: zadanie 4, poz. 1 

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gotowego do użycia czepka do mycia głowy i włosów bez użycia 

wody, z zawartością oktenidyny, bez substancji zapachowych i barwinków, pakowany pojedynczo z możliwością 

podgrzania w kuchence mikrofalowej w czasie do 20 sek., zarejestrowany jako kosmetyk? 

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody – wymagania zgodnie z SIWZ. 
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Wykonawca III: 

Pytanie 15: dotyczy pakiet 2, pozycja 1: 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie równorzędnego podkładu chłonnego do tej pory                        

z powodzeniem stosowanego w Państwa szpitalu o parametrach: jednorazowy, wysokochłonny, nie uczulający 

podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany z 2 scalonych powłok: mocnego, nieprzemakalnego                             

3 warstwowego laminatu i chłonnego rdzenia na całej długości prześcieradła. Wymiary prześcieradła 101 cm                 

(+/- 2 cm) x  152 cm (+/- 2 cm). Produkt o gładkiej, jednorodnej powierzchni (bez zagięć i przeszyć) –                        

nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta. 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

Pytanie 16: dotyczy pakiet 2, pozycja 2: 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie równorzędnego podkładu chłonnego do tej pory                        

z powodzeniem stosowanego w Państwa szpitalu o parametrach: jednorazowy, wysokochłonny, nie uczulający 

podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany z 2 scalonych powłok: mocnego, nieprzemakalnego                             

3 warstwowego laminatu i chłonnego rdzenia na całej długości prześcieradła. Wymiary prześcieradła 101 cm                 

(+/- 2 cm) x  228 cm (+/- 4 cm). Produkt o gładkiej, jednorodnej powierzchni (bez zagięć i przeszyć) –                        

nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta. Wchłanialność co najmniej 4l. 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

Wykonawca IV:  

Pytanie 17: dotyczy zadanie 2 pozycja 1:  

Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie równorzędnego podkładu chłonnego do tej pory                        

z powodzeniem stosowanego w Państwa szpitalu o parametrach: jednorazowy, wysokochłonny, nie uczulający 

podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany z 2 scalonych powłok: mocnego, nieprzemakalnego                             

3 warstwowego laminatu i chłonnego rdzenia na całej długości prześcieradła. Wymiary prześcieradła 100 cm                 

(+/- 2 cm) x 152 cm (+/- 2 cm). Produkt o gładkiej, jednorodnej powierzchni (bez zagięć i przeszyć) –                          

nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta.       

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

Pytanie 18: dotyczy zadanie 2 pozycja 1:  

Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie równorzędnego podkładu chłonnego do tej pory                        

z powodzeniem stosowanego w Państwa szpitalu o parametrach: jednorazowy, wysokochłonny, nie uczulający 

podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany z 2 scalonych powłok: mocnego, nieprzemakalnego                             

3 warstwowego laminatu i chłonnego rdzenia na całej długości prześcieradła. Wymiary prześcieradła 100 cm (+/- 

2 cm) x 225 cm (+/- 4 cm). Produkt o gładkiej, jednorodnej powierzchni (bez zagięć i przeszyć) – nie powodującej 

uszkodzeń skóry pacjenta. Wchłanialność co najmniej 4l.     

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

Wykonawca V: 

Pytanie 19: czy zgodnie z załączonym pismem, Zamawiający wymaga aby do oferty przetargowej dostarczyć 

certyfikat CE z numerem jednostki notyfikowanej dla odczynnika standard anty-D? 

Odpowiedź: wymagania zamawiającego zgodnie z SIWZ. 
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Wykonawca VI: 

Pytanie 20: dotyczy zadania nr 6: prosimy o określenie średnicy złączy filtra. 

Odpowiedź: średnica złączy filtra – Ø 6 mm. 

 

Wykonawcy powinni uwzględnić powyższe zmiany podczas przygotowywania i składania ofert. 

 
 
 
………………………………… 
   DYREKTOR SPSK-2 


