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Znak sprawy ZP/220/40/18 

w sprawie: dostawy odczynników, kalibratorów i kontroli oraz materiałów zużywalnych do wykonywania oznaczeń                     

z zakresu analityki ogólnej do analizy parametrów fizykochemicznych i osadu moczu wraz z dzierżawą dwóch 

analizatorów oraz dostawy etykiet z kodem kreskowym dla SPSK-2. 

 

Wyjaśnienia 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.2017.1579 

t.j. z dnia 2017.08.24), zwanej dalej „PZP”, zamawiający udziela następującego wyjaśnienia: 

 

Wykonawca I: 

Dotyczy załącznika nr 4 do FO: 

Pytanie 1: czy Zamawiający wymagania zastosowania mikroskopii kontrastowo-fazowej w analizatorze                       

do badania osadu moczu (Analizator 1)? 

Odpowiedź: zamawiający nie wymaga – wymagania zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 2: czy Zamawiający dopuszcza rok produkcji Analizatorów nr 1 i 2 nie wcześniejszy niż 2017? 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 3: czy Zamawiający dopuszcza konfekcję pasków testowych w opakowaniach po 150 sztuk, 

charakteryzujące się trwałością na pokładzie analizatora nie krótszą niż 7 dni (Analizator 1)? 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 4: czy Zamawiający dopuszcza manualne wprowadzenie barwy moczu w trakcie wykonywania badania 

(Analizator 2)? 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

Pytanie 5: czy Zamawiający dopuszcza paski z dodatkowym polem oznaczającym poziom kwasu askorbinowego 

(Analizator 2)? 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 6: czy Zamawiający dopuszcza czułość dla białka nie gorszą niż 30 mg/dl, a dla glukozy nie gorszą                          

niż 50 mg/dl? 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ. 

 

Wykonawca II: 

Dotyczy Rozdziału III wzór umowy, § 3, pkt 1. 

Pytanie 7: czy wyspecyfikowana przez Zamawiającego ilość oznaczeń zawiera już oznaczenia przewidziane                     

na kalibracje i kontrole, czy należy doliczyć potrzebną ilość pasków i materiałów zużywalnych? 
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Odpowiedź: wyspecyfikowana liczba oznaczeń ZAWIERA potrzebną liczbę pasków przewidzianych na kalibracje                      

i kontrole. 

 

Pytanie 8: prosimy o doprecyzowanie jak często i na ilu poziomach Zamawiający zamierza wykonywać kontrole 

wewnętrzną na aparacie głównym (paski i osad) i analizatorze półautomatycznym? 

Odpowiedź: kontrole wewnętrzne powinny być wykonywane codziennie (7 dni w tygodniu) na dwóch poziomach                  

na analizatorze głównym (paski i osad) oraz jeden raz w tygodniu na dwóch poziomach na analizatorze 

półautomatycznym.   

 

Dot. Rozdział III - wzór umowy 

Pytanie 9: Par. 3 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu "nie mniej niż 60% ilości" na "nie mniej                 

niż 80% ilości"? 

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody – zapisy zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 10: Par. 4 ust. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy 

przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy                              

z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze? 

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody – zapisy zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 11: Par. 6 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin dostawy analizatora wynosił 21 dni od daty 

podpisania umowy a termin ich instalacji 7 dni od daty dostarczenia? 

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody – zapisy zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 12: Par. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie niniejszego postanowienia umowy poprzez 

wskazanie liczby osób, które mają zostać poddane szkoleniu, o którym mowa w niniejszym postanowieniu 

umowy? 

Odpowiedź: zamawiający przewiduje, że szkoleniu będzie poddanych 20-25 osób (personel ZDL).  

 

Pytanie 13: Par. 11 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ,,bezpłatnie’’ na ,,w ramach czynszu 

dzierżawnego?  

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody – zapisy zgodnie z SIWZ. 

Jednocześnie zamawiający wyjaśnia, że określenie „bezpłatnie” oznacza – „bez dodatkowych kosztów, nieujętych 

w cenie ofertowej”. Zgodnie z zapisem SIWZ pkt XIV ppkt 4 Opis sposobu obliczenia ceny, cena ofertowa 

powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi                  

w niniejszej SIWZ. 

 

Pytanie 14: Par. 11 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, by obowiązek wymiany dotyczył wyłącznie 

wadliwego elementu, a nie całego aparatu? 

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody – zapisy zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie 15: Par. 13 ust. 1 lit. a-b Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty 

wystawienia faktury? 

Uzasadnienie: Utrzymanie zapisu w obecnej postaci  spowoduje, iż niemożliwe będzie dokładne określenie 

terminu płatności. 

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody – zapisy zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 16: Par. 15  Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do rozwiązania umowy przysługiwało                        

po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem 

dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?  

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody – zapisy zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 17: Par. 16 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może                

w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.’’ 

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody – zapisy zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 18: Par. 16 ust. 1 lit. a Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wyrażenia "z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy" na "z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę"? 

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody – zapisy zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 19: Par. 16 ust. 1 lit. a Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru 

umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dot. 

niezrealizowanej części umowy? 

Uzasadnienie: Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu 

odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od 

ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji budzi 

wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej. 

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody – zapisy zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 20: Par. 16 ust. 1 lit. b-c, e-f Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa  „opóźnienia” na  

„zwłoki”? 

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody – zapisy zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 21: Par. 16 ust.1 lit. c Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę minimalnej wysokości kary umownej 

na 100zł? 

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody – zapisy zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 22: Par. 16 ust. 1 lit. d Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy? 

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody – zapisy zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 23: Par. 15 ust. 1 lit. e, f Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej na 100zł? 

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody – zapisy zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie 23: Par. 16 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak,                      

aby skorzystanie z zakupu interwencyjnego (wykonania zastępczego) wykluczało zastosowanie kar umownych? 

Uzasadnienie: Zamawiający przyznaje sobie prawo do sankcjonowania za to samo przewinienie dwa razy. 

Zastrzeżenie kary umownej ma cel odszkodowawczy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

Kara umowna ma, więc na celu naprawienie szkody poniesionej przez Zamawiającego, ale nie może być 

nadmierna i nie może dążyć do przewyższenia poniesionej szkody. Poprzez dokonanie zakupu interwencyjnego 

następuje naprawienie szkody. 

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody – zapisy zgodnie z SIWZ. 

 

Jednocześnie zamawiający wyznacza nowe terminy w postępowaniu: 

- termin składania ofert: do 27.06.2018 r. do godz. 10.30, 

- termin otwarcia ofert: 27.06.2018 r. o godz. 11.00. 

 

Wykonawcy powinni uwzględnić powyższe zmiany podczas przygotowywania i składania ofert. 

 

 Z poważaniem, 

 

 

     ……………………………………. 

DYREKTOR SPSK-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporz.: Katarzyna Rogiewicz 

DZP SPSK-2 w Szczecinie 

Tel. 91 466 10 88 fax 91 466 11 13 

zamowienia@spsk2-szczecin.pl  


