SZPITAL POWIATOWY
97 –500 RADOMSKO
ul. Jagiellońska 36
tel. 44/685 47 04, fax 685 47 01

Radomsko, 20. 08.2015r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatury
dla Szpitala Powiatowego w Radomsku - spr. nr 215 /2015.
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2013 r., poz.907) Zamawiający przesyła odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, jak poniżej:

Pytanie nr 1
Czy Zamawiający w pakiecie 5, poz. 1 dopuści test o czułości 25 mIU/ml hCG w moczu i 10 mIU/ml w
surowicy i osoczu?
Odp. Nie dopuszczamy.
Pytanie nr 2- dot. pakiet nr 5 poz.7
Czy Zamawiający w pakiecie 5, poz. 7 dopuści kontrolę dodatnią w postaci prążka kontrolnego na teście?
Odp.

Dopuszczamy.

Pytanie nr -3 dotyczy pakietu 8, SIWZ pkt. 8.13.2:
Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunków SIWZ jeśli Zamawiający dołączy do oferty oświadczenie o
nieposiadaniu kart charakterystyk substancji niebezpiecznych, dla produktów, które nie posiadają w swoim
składzie substancji niebezpiecznych, a dla pozostałych produktów karty charakterystyk będą dołączone do oferty
zgodnie z zapisami SIWZ?
Odp. TAK

Pytanie nr 4- dotyczy SIWZ pkt. 16. Kryterium termin dostawy przedmiotu zamówienia, Formularz
ofertowy oraz Projekt umowy Zał. nr 5A – dot. Pakietu nr 8 - §3 ust. 2:
Czy Zamawiający mógłby doprecyzować czy kryterium dostawy przedmiotu zamówienia powinno zostać
zaoferowane przez Wykonawcę w „dniach” czy w „dniach roboczych” i odpowiednio zmodyfikuje zapisy SIWZ,
Formularz ofertowego lub Projektu umowy?
Uzasadnienie: W SIWZ pkt. 16. Kryterium termin dostawy przedmiotu zamówienia oraz w Formularzu ofertowym
jest wyrażone w dniach. W projekcie umowy Zał. nr 5A – dot. Pakietu nr 8 - §3 ust. 2 termin dostawy przedmiotu
zamówienia został wyrażony w dniach roboczych. Prosimy o doprecyzowanie.
Odp. Dniach roboczych. W załączeniu po modyfikacji : SIWZ oraz Załącznik nr 2 -Formularz ofertowy.

Pytanie nr 5- projekt umowy (zał. nr 5A), §4 ust. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące terminy ważności:
Pakiet 8 poz. 1 – min. 4 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego?
Pakiet 8 poz. 10, 11 – min. 6 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego?
Uzasadnienie: ze względu na skład, komponenty i system produkcji odczynników – nie można określić terminu
ważności oferowanego asortymentu na podany w SIWZ. Oferowane terminy ważności zostały podane zgodnie z
zaleceniami producenta.
Odp. Wyrażamy zgodę na zmianę zapisu w §4 ust. 1 projekt umowy - Zał. nr 5A i otrzymuje on brzmienie:

„Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przez niego towar będzie
minimum :

mieć termin ważności

- w zakresie Pakietu nr 8 poz. 1 – min. 4 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego,
- w zakresie Pakietu nr 8 poz. 10, 11 – min. 6 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego

- w pozostałym zakresie 7 miesięcy, licząc od daty dostarczenia towaru oraz będzie posiadać
wymagane prawem polskim dokumenty dopuszczające go do obrotu i używania w szpitalach.”
W załączeniu Zał. nr 5A- projekt umowy – po modyfikacji.

Pytanie nr 6- projekt umowy § 3 ust. 6
Czy Zamawiający wyrażą zgodę na modyfikację zapisu na:
,,Jeżeli w trakcie realizacji umowy używanie dostarczonego przedmiotu zamówienia zostanie wstrzymane lub
dostarczony przedmiot zamówienia zostanie wycofany z obrotu, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie od
daty wydania w/w decyzji powiadomić, o tym fakcie Zamawiającego.”?
Odp. Nie wyrażamy zgody.

Pytanie nr 7 - projekt umowy § 4 ust. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące terminy ważności:
Pakiet 8 poz. 1 – min. 4 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego?
Pakiet 8 poz. 10, 11 – min. 4 miesiące od daty dostawy do Zamawiającego?
Uzasadnienie: ze względu na skład, komponenty i system produkcji odczynników – nie można określić terminu
ważności oferowanego asortymentu na podany w SIWZ. Oferowane terminy ważności zostały podane zgodnie z
zaleceniami producenta.
Odp. Patrz- odpowiedź na Pytanie nr 5.

Pytanie nr 8 - projekt umowy § 5 ust. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od konieczności dołączania do każdej dostawy certyfikatów jakości
do oferowanych produktów, w przypadku, gdy wszystkie świadectwa, certyfikaty kontroli jakości, metodyki, opisy
umieszczone są w Bibliotece Technicznej na stronie internetowej oferenta, do których Zamawiający ma
całodobowo bezpłatny dostęp?
Odp. Nie wyrażamy zgody.

Pytanie nr 9 - projekt umowy § 6 ust. 1
Czy Zamawiający wyrażą zgodę na modyfikację zapisu na:
,,Zapłata za przedmiot zamówienia dostarczony w sposób zgodny ze złożonym zamówieniem, o którym mowa w §
3 ust. 1, następować będzie każdorazowo po zrealizowaniu danej partii zamówienia, na podstawie faktur VAT
wystawionych przez Wykonawcę, płatnych w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury Zamawiającemu.”?
Odp. Nie wyrażamy zgody.

Pytanie nr 10 - projekt umowy § 7 ust. 4
Czy Zamawiający wyrażą zgodę na modyfikację zapisu na:
,,W przypadku wystąpienia w dostawie braków ilościowych, Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia
dostawy w terminie 5 dni roboczych od dnia dokonanego przez Zamawiającego zgłoszenia. Za dni robocze
przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.”?
Odp. Nie wyrażamy zgody.

Pytanie nr 11 - projekt umowy § 7 ust. 5
Czy Zamawiający wyrażą zgodę na modyfikację zapisu na:
,,W przypadku stwierdzenia wad w dostarczonym przedmiocie zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do
wymiany wadliwego towaru w terminie do 7 dni od dnia dokonanego przez Zamawiającego zgłoszenia.”?
Odp. Nie wyrażamy zgody.

Pytanie nr 12- projekt umowy § 7 ust. 8
Czy Zamawiający wyrażą zgodę na modyfikację zapisu na:
,,Za każdy dzień opóźnienia w uzupełnieniu przedmiotu zamówienia lub wymiany wadliwego towaru, o których
mowa ust. 4 i 5, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto brakującego/
wadliwego towaru.”?
Odp. Nie wyrażamy zgody.

Pytanie nr 13- projekt umowy § 8 ust. 1
Czy Zamawiający wyrażą zgodę na modyfikację zapisu na:
,,Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto zamówionego a nie
dostarczonego w terminie towaru, za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu zamówionego towaru.”?
Odp. Nie wyrażamy zgody.

Pytanie nr 14- projekt umowy § 8 ust. 3
Czy Zamawiający wyrażą zgodę na modyfikację zapisu na:
,,W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn określonych w ust. 2 Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego
karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy określonej w § 2 ust 3.”?
Uzasadnienie: W przypadku odstąpienia od umowy na etapie np. zrealizowania umowy w 90%, kara ta winna być
liczona od części, której Wykonawca nie zrealizował. Kara liczona od wartości całej umowy, staje się wówczas
nieadekwatna do ewentualnego uchybienia Wykonawcy.
Odp. Nie wyrażamy zgody.

Pytanie nr 15-dot.mowa - załącznik nr 5C- dot. Pakiet 9,10 §6 ust.8.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby wysokość kary umownej wynosiła 0,2% wartości brutto niezrealizowanej
partii przedmiotu zamówienia?
Odp. Nie wyrażamy zgody.

Pytanie nr 16 –dot. projekt umowy - załącznik nr 5C- dot. Pakiet 9,10 §7 ust.1.
Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów paragrafu na: „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w
wysokości 0,2% wartości brutto niezrealizowanej partii zamówionego przedmiotu zamówienia, za każdy dzień
opóźnienia w dostarczeniu zamówionego towaru”.
Odp. Nie wyrażamy zgody.

Pytanie nr 17–dot. projekt umowy - załącznik nr 5C- dot. Pakiet 9,10 §8 ust.11.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej do 100 zł. za każdy dzień opóźnienia w dokonaniu
naprawy przedmiotu dzierżawy lub dostarczenia zastępczego analizatora?
Odp. Nie wyrażamy zgody.

Pytanie nr 18 –dot. projekt umowy - załącznik nr 5C- dot. Pakiet 9,10 §8 ust.12.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej do 100 zł. za każdy dzień opóźnienia w
dostarczeniu lub zamontowaniu przedmiotu dzierżawy a także opóźnienia w przeszkoleniu personelu
Zamawiającego?
Odp. Nie wyrażamy zgody.

Pytanie nr 19 -dotyczy: Pakiet nr 9
Czy kalkulując ofertę przetargową należy założyć stałe przechowywanie odczynników na pokładzie analizatora?
Odp. TAK

Pytanie nr 20 -dotyczy: Pakiet nr 9
Czy do podanej ilości badań należy doliczyć testy na kalibracje zgodnie z sugestiami w ulotkach odczynnikowych
oraz testy na kontrole zgodnie z harmonogramem kontroli w Laboratorium Zamawiającego?
Odp. TAK

Pytanie nr 21-dotyczy: Pakiet nr 9
Prosimy o podanie harmonogramu kontroli wewnątrzlaboratoryjnej?
Odp. Kontrole wykonywane codziennie na jednym poziomie do pozycji 1,2,3,4,5,6,8,10,14,18,19.
Kontrola 2x w tygodniu na jednym poziomie dla pozostałych pozycji.

Pytanie nr 22-dotyczy: Pakiet nr 10
Czy dodanej ilości badań należy doliczyć testy na kalibracje i kontrolę?
Odp. TAK

Pytanie nr 23 -dotyczy: Pakiet nr 10
Prosimy o podanie harmonogramu kontroli?
Odp. Wszystkie parametry kontrolne są codziennie na 2 poziomach.

Pytanie nr 24-dotyczy: Pakiet nr 10
Czy Zmawiający wymaga, aby oferowany analizator miał możliwość identyfikowania próbek za pomocą kodów
kreskowych także w dodatkowej chłodzonej karuzeli na kontrole, kalibratory i próbki Cito?
Odp. Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 25 -dotyczy: Pakiet nr 10
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w przypadku niektórych odczynników, zużywanych przez Zamawiającego w
mniejszych ilościach, zaproponować możliwość ich porcjowania do oferowanych przez wykonawcę mniejszych
opakowań? Takie rozwiązanie umożliwiałoby bardziej ekonomiczne wykorzystanie odczynników w okresie ich
gwarantowanej stabilności na pokładzie analizatora i pozwoliłoby na bardziej ekonomiczną kalkulację oferty
odczynnikowej.
Odp. Wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 26 -dotyczy: Pakiet nr 10
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, do jakiej sieci informatycznej wymaga podpięcia analizatora.
Odp. ECLIPSE.

Pytanie nr 27 - dot. Pakiet nr 4 poz. 3
Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zamiast fuksyny karbolowej barwnik safraninę?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 28 – dot. Pakiet nr 5 poz.3
Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści test o czułości analitycznej: 8 IU/mL, brak efektu prozony do
1500 IU/mL i czułości diagnostycznej: 98 % ?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 29
Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuszcza test do wykrywania podwyższonego stężenia laktoferyny w
kale z kontrolą dodatnią oddzielnie dołączoną do zestawu z możliwością przechowywania próbek kału
przez 1 tydzień bez konieczności mrożenia?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 30- dotyczy: Załącznik nr 1 Pakiet nr 9
Prosimy o wyrażenie zgody by w formularzu cenowym dla odczynników w kolumnie "Objętość butelki
ml" podać liczbę testów w opakowaniu.
Odp. Wyrażamy zgodę.
Pytanie nr 31- dotyczy: Załącznik nr 1 Pakiet nr 9
Czy w celu uniknięcia błędów i incydentów medycznych Zamawiający wymaga, aby oferowane
odczynniki do oznaczania TSH, fT4 i fT3 posiadały określone przez producenta odczynników
specyficznych wartości referencyjne dla populacji dorosłych, dzieci, kobiet w ciąży w poszczególnych
trymestrach oraz osób starszych, co pozwoli prawidłowo interpretować wyniki oznaczeń tych
parametrów?
Odp. Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 32- dotyczy: Załącznik nr 1 Pakiet nr 9
Czy Zamawiający oczekuje że oferowany odczynnik do oznaczania prolaktyny będzie posiadał
zwalidowaną metodykę i możliwość różnicowania obecności makroprolaktyny, co umożliwi wiarygodną
interpretacje wyników u pacjentów z makroprolaktynemią?
Odp. Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 33 - dotyczy: Załącznik nr 1 Pakiet nr 9
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający ma na myśli test HIV 4-tej generacji wykrywających
jednocześnie przeciwciała anty-HIV1, anty-HIV2 i antygen p24?
Odp. TAK, HIV 4-tej generacji.
Pytanie nr 34 - dotyczy: Załącznik nr 1 Pakiet nr 9
Prosimy o wyrażenie zgody by w formularzu cenowym dla materiałów eksploatacyjnych w kolumnie
"Objętość butelki ml" podać zawartość opakowania (sztuki), pozostawiając wpisanie ilości ml tylko dla
płynów.
Odp. Wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 35 - dot. Załącznik nr 5C do SIWZ Par. 6 ust. 8, par. 7 ust. 1, par. 8 ust. 12 i 13
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”?
Odp. Nie wyrażamy zgody.
Pytanie nr 36 - dot. Załącznik nr 5C do SIWZ Par. 6 ust. 9, par. 7 ust. 2, par. 8 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?
Odp. Nie wyrażamy zgody.
Pytanie nr 37 - dot. Załącznik nr 5C do SIWZ Par. 7 ust. 3 i par. 8 ust. 10
Prosimy o modyfikację ww. 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 nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary
umownej.
Odp. Nie wyrażamy zgody.
Pytanie nr 38 - dot. Załącznik nr 5C do SIWZ Par. 7
Prosimy o dodanie zapisu o brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty
przez Wykonawcę kary umownej.”
Odp. Nie wyrażamy zgody.
Pytanie nr 39 - dot. Załącznik nr 5C do SIWZ- Par. 8 ust. 5 pkt a)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ,,bezpłatnego serwisu’’ na ,,serwisu w ramach czynszu
dzierżawnego’’?
Odp. Nie wyrażamy zgody.
Pytanie nr 40 - dot. Załącznik nr 5C do SIWZ Par. 8 ust. 5 pkt b)
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu ubezpieczenia aparatury określonego w par. 8 ust. 5 pkt b)?
Uzasadnienie:
Ubezpieczenie urządzenia leży w strefie autonomicznych uprawnień Wykonawcy jako właściciela
przedmiotu dzierżawy, dlatego umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym nie powinna regulować
tej kwestii.
Odp. Nie wyrażamy zgody.
Pytanie nr 41 - dot. Załącznik nr 5C do SIWZ Par. 10 ust. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?
Odp. Nie wyrażamy zgody.
Pytanie nr 42 - dot. Załącznik nr 5C do SIWZ Par. 15 ust. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to by zmiana w zakresie podatku VAT, o której mowa w ust. 1 pkt a),
nie stanowiła zmiany umowy i nie wymagała aneksu?
Odp. Wyrażamy zgodę .
Pytanie nr 43
Czy w związku z faktem użycia przez Zamawiającego nazwy własnej produktu DPX- wskazującej na
możliwość zakupu od jednego dostawcy-Zamawiający opisując produkt miał na myśli klej do zamykania
preparatów mikroskopowych o pojemności 500 ml?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 44 – dot. Pakietu nr 11
Czy Zamawiający dopuści aparat z roku 2012, po gruntownym przeglądzie technicznym?

Odp. Dopuszczamy.
Jednocześnie Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 1- Formularz cenowy w zakresie Pakietu
nr 10 / Odczynniki biochemiczne z dzierżawą aparatów / poprzez wykreślenie zapisów od poz. 1-33 w
kolumnie „Ilość opakowań”
Powyższe zmiany stanowią zmianę zapisów SIWZ.
W załączeniu po modyfikacji :
- Załącznik nr 1 – Pakiet nr 10 – Odczynniki biochemiczne z dzierżawą aparatów.
- SIWZ oraz Załącznik nr 2 -Formularz ofertowy.
- Zał. nr 5A- projekt umowy
Z poważaniem,
na oryginale pieczęć i podpis nieczytelny
Dyrektor
lek. med. Radosław Pigoń

