Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM
w Szczecinie
Szczecin, 09.04.2019 r.
Znak sprawy: ZP/220/27/19
W sprawie: dostawy wyrobów laboratoryjnych oraz materiałów medycznych jedno i wielokrotnego użytku
dla SPSK-2 w Szczecinie.

Wyjaśnienia nr 1
W związku z wpłynięciem do zamawiającego pytań i wniosków dotyczących treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U.2018.1986, t.j. z dn. 2018.10.16), zwanej dalej „PZP”, zamawiający udziela następującego wyjaśnienia:

WYKONAWCA I:
Pytanie 1:
W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności
reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 3 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie
reklamacji.
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na zmianę – zapisy umowne zgodnie z SIWZ.
Określony w § 4 ust. 3 umowy termin trzech dni roboczych jest zdaniem zamawiającego wystarczający,
by dokonać czynności niezbędnych do uznania bądź odrzucenia reklamacji. Zamawiający zwraca uwagę na całość
procedury reklamacyjnej, to jest na fakt, że dnia złożenia i uznania reklamacji nie wlicza się do terminu na jej
uznanie bądź odrzucenie (§ 4 ust. 6).

Pytanie 2
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy
w zakresie zapisów § 10 ust. 1 pkt. a), b):
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługują
kary umowne w następującej wysokości:
a) w przypadku opóźnienia w dostarczeniu Zamawiającemu zamówionej partii wyrobów lub opóźnienia
w dostarczeniu wyrobów wolnych od wad – za każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,5% wartości brutto
zamówionej partii wyrobów lub wartości brutto wyrobów wolnych od wad, z tym, że nie mniej niż 50 zł oraz
nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej/ niedostarczonej w terminie partii wyrobów;
b) w przypadku opóźnienia w dostarczeniu Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 2 ust 2 umowy
w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wyrobów, których
dotyczą niedostarczone dokumenty.
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na zmianę – zapisy zgodnie z SIWZ.
Zawierając umowę, strony zobowiązują się do przestrzegania jej zapisów. Zobowiązaniem wykonawcy jest
m. in. terminowa realizacja dostaw, szczególnie istotna z uwagi na przedmiot działalności zamawiającego.
Terminowe dostawy wyrobów wolnych od wad w sposób oczywisty pozwalają prowadzić działalność w sprawny
i skuteczny sposób. Kary umowne z tytułu opóźnień w dostawach bądź z tytułu dostaw wyrobów wadliwych mają
więc charakter dyscyplinujący – służą temu, by wymienionych nieprawidłowości nie było. Odniesienie wysokości
kary do wartości wadliwej bądź dostarczonej z opóźnieniem partii wyrobów niesie w ocenie zamawiającego
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ryzyko, że wykonawcy wobec potencjalnie małych wartości naliczonych kar nie będą realizować umowy w sposób
rzetelny, kalkulując opłacalność kosztów dostawy prawidłowej wobec wysokości ewentualnej kary.
Ponadto, w odniesieniu do odmownej odpowiedzi na propozycję modyfikacji § 10 ust. 1 pkt b), zamawiający
zwraca uwagę na fakt, że dotyczy on dokumentacji dopuszczającej wyrób medyczny, będący przedmiotem
umowy, do obrotu i użytkowania na terenie RP. Pragnąc uprościć procedurę przetargową, zamawiający postawił
wymóg przedstawienia dokumentacji dopiero na etapie realizacji umowy, na wniosek zamawiającego. Nie zmienia
to faktu, że wymogiem jest zaoferowanie i późniejsza sprzedaż wyrobu medycznego, wymaganego procedurami
medycznymi. Wartość wyrobów, których dotyczą niedostarczone dokumenty nie ma znaczenia wobec faktu,
że zamawiający zobowiązany jest zachować należytą staranność w realizowanych przez siebie procedurach,
w tym w zakresie stosownej dokumentacji.

WYKONAWCA II:
Pytanie 3:
Zadanie 12, poz. 1: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania system z możliwością pomiaru diurezy godzinowej
do wielodobowej zbiórki moczu bez możliwości odłączenia worka od komory Sterylny z płaskim portem
bezigłowym, 2 zastawki antyzwrotne w tym w łączniku do cewnika Foleya, minimum 2 wentylacyjne,
hydrofobowe filtry antybakteryjne, dren odprowadzający zabezpieczony spiralą antyzagięciową, worek 2000 ml.,
skalowany co 100ml. z kranikiem spustowym T mocowanym ku górze w otwartej zakładce, komora pomiarowa
500ml nad workiem z poziomą dźwignią 90 stopni pozwalającą na opróznianie bez konieczności manewrowania
komorą ze skalą lineralną. Skalowanie wydzielonej komory kroplowej:
1-40ml – co 1ml
40-50ml – co 2ml
50-150ml – co 5ml
160-500ml – co 10ml
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga – pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

WYKONAWCA III:
Pytanie 4:
Pakiet 10: Czy Zamawiający dopuści do postępowania filtr próżniowy hydrofobowo-antybakteryjno-antywirusowy
brytyjskiej firmy VacSax montowany na drenie, zapewniający filtrację antybakteryjno-wirusową? Filtr dodatkowo
zabezpiecza urządzenie przed przeniknięciem płynów do jego wnętrza. Kompatybilne z ssakiem Victoria Veresa i
Dynamic II. Efektywność filtrowania 99,9999%.
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5:
Dotyczy SIWZ: czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie z ofertą oświadczenia dot. braku przynależności do
grupy kapitałowej w przypadku oferenta nie należącego do żadnej grupy kapitałowej?
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.
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WYKONAWCA IV:
Jako producent bielizny szpitalnej składamy następujące zapytanie do SIWZ do Zadania nr 8:
Pytanie 6:
Zamawiający jako jedno z kryteriów oceny ofert określił termin dostaw cząstkowych. Najwyżej punktowany jest
najkrótszy termin dostawy, najniżej zaś 5 dni roboczych. Zamawiający wyspecyfikował pokrowce w czterech
rozmiarach, w związku z czym, termin 5 dni roboczych jest trudny do spełnienia przy jednoczesnym zachowaniu
jakości. Chcielibyśmy również zauważyć, iż ocena jakościowa powinna faktycznie mieć wpływ na jakość
oferowanego asortymentu, a tak krótki termin realizacji uniemożliwia przygotowanie jakościowego towaru.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostaw cząstkowych od minimum 5 dni
roboczych do maksimum 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia oraz modyfikację oceny punktowej
w kryterium dostaw w zakresie Zadania nr 8.
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody – zapisy zgodnie z SIWZ.
Kryterium terminu dostawy zamówień cząstkowych zostało przez zamawiającego skonstruowane w sposób
zapewniający możliwość wzięcia udziału w postępowaniu, złożenia ważnej oferty oraz późniejszej realizacji
zamówienia szerokiemu gronu wykonawców.
Jednocześnie zamawiający zwraca uwagę na sposób liczenia terminu dostawy (od następnego dnia roboczego
po złożeniu zamówienia), opisany w SIWZ zarówno w punkcie XV, jak i we wzorze umowy. Nawet przy założeniu
zaoferowania jednego dnia roboczego jako terminu dostawy, wykonawca ma de facto dwa dni na jej realizację.
Składając ofertę wykonawca winien być przygotowany na realizację umowy, zabezpieczając sobie asortyment oraz
logistykę. Wobec powyższego zamawiający zagrożenie opisane w pytaniu wykonawcy, to jest niemożność
„przygotowania jakościowego towaru” uważa za bezzasadne.
Ponadto zamawiający zwraca uwagę na fakt, że kryterium terminu dostaw jest jednym z trzech w postępowaniu,
ma niską wagę (5%) oraz że jest równoważne z kryterium płatności. Po stronie wykonawcy leży takie
skonstruowanie oferty, by po pierwsze była ona dla niego opłacalna, po drugie – możliwa do realizacji
na przedstawionych warunkach. Po stronie zamawiającego leży zaś zabezpieczenie prawidłowej realizacji
postawionych przed nim zadań, przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa.

WYKONAWCA V
Pytanie 7:
Zadanie 13 poz. 8-11: Czy Zamawiający wydzieli ww. pozycje i utworzy osobny pakiet z strzykawkami?
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody – wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8:
Zadanie 13 poz. 8-11: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek trzyczęściowych luer – lock,
bez możliwości zastosowania w pompie infuzyjnej.
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9:
Zadanie 13 poz. 8-11: Czy Zamawiający dopuści strzykawki z rozszerzoną skalą 5ml-6ml, 10ml-12ml, 20ml-22ml ?
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga – pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.
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Pytanie 10:
Zadanie 13 poz. 9, 10: Czy Zamawiający dopuści strzykawki ze skalą co 0,2 mm ?
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11:
Zadanie 13 poz. 11: Czy Zamawiający dopuści strzykawki ze skalą co 1mm ?
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ.

WYKONAWCA VI:
Pytanie 12:
Zadanie nr 9, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści pas na nadgarstek lub kostkę o wymiarach 30x7 cm
z tasiemką o długości 150 cm, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ.

WYKONAWCA VII:
Pytanie 13:
Zadanie 12: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania worka do godzinowej zbiórki moczu, tak jak obecnie
stosowane, posiadającego dren o długości 150cm, spełniającego wszystkie pozostałe wymogi siwz.
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga – pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 14:
Prosimy o sprecyzowanie czy płaski bezigłowy port do pobierania próbek ma być wyposażony, tak jak w obecnie
stosowanym zestawie, w przeźroczyste okienko do podglądu procesu?
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, nie wymaga go – pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

WYKONAWCA VIII:
Pytanie 15:
Zadanie 12 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do pomiaru diurezy i zbiórki moczu z workiem
do zbiórki moczu o pojemności 2000 ml, komorą zbiorczą 500 ml umożliwiającą bardzo dokładne pomiary diurezy
(co 1ml do 40 ml, co 5 ml od 40 do 100 ml, co 10 ml od 100 do 500 ml). Wyposażony w 2 filtry hydrofobowe oraz
2 bezzwrotne zastawki – w worku oraz pomiędzy komorą pomiarową, a drenem. Dwuświatłowy dren o długości
120 cm z klamrą zaciskową, zakończony bezigłowym portem do pobierania próbek i bezpiecznym łącznikiem
do cewnika. Umocowanie na łóżku pacjenta za pomocą składanych wieszaków lub pasków mocujących?
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga – pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Wykonawcy powinni uwzględnić powyższe zmiany podczas przygotowywania i składania ofert.
Z poważaniem,
DYREKTOR SPSK-2
podpis w oryginale
Sprawę prowadzi:
Katarzyna Rogiewicz, tel. 10 88
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