Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy CMKP
ul. Konarskiego 13
05-400 Otwock

Otwock, dnia 15 lutego 2018 r.

Do Wykonawców

Dotyczy: Dostawa odczynników i artykułów jednorazowego użytku dla potrzeb laboratorium szpitala przez okres 16
miesięcy
Znak sprawy: DZP.26.13/2018
WYJAŚNIENIA SIWZ

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. 2017 r. poz. 1579 ze zm.)
Prawo zamówień publicznych udziela następujących wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

Pytanie nr 1
Dotyczy umowy:
Prosimy o zmianę paragrafu 5 pkt 2.a dotyczącego zmiany warunków zawartej umowy określającego, że zmiana
umowy może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu listy pracowników otrzymujących minimalne wynagrodzenie na
zapis: podanie liczby pracowników otrzymujących minimalne wynagrodzenie. Wynagrodzenie jaki i dane osobowe są
objęte ustawą o ochronie danych osobowych.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy w §5 pkt 4 podpunkt 2),
Pytanie nr 2
Pakiet 2:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 1 i 2 podłoży z terminem ważności 2 m-ce?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w poz. 1 i 2 podłoży z terminem ważności 6 tygodni od
daty dostawy.
Pytanie nr 3
Pakiet 2:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 3,4 i 8 podłoży z terminem ważności 5,5 m-ca?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w poz. 3, 4 i 8 podłoży z terminem ważności 5,5 miesiąca
od daty dostawy.
Pytanie nr 4
Pakiet 2:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 5 podłoży z terminem ważności 5 tyg ?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w poz. 5 podłoży z terminem ważności 5 tygodni od daty
dostawy.
Pytanie nr 5
Pakiet 2:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 7 wg załączonej metodyki?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 7 podłoża wg załączonej metodyki. ( Metodyka
załączona do odpowiedzi jako „Załącznik – metodyka”)
Pytanie nr 6
SIWZ:
Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli Wykonawca, który nie należy do
żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z brzmieniem art. 24 ust.11 ustawy PZP wykonawca zobowiązany
jest do złożenia oświadczenia o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W sytuacji,
gdy wykonawca złoży stosowne oświadczenie wraz z ofertą, zamawiający może wezwać wykonawcę w trybie art. 26
ust. 4 ustawy PZP do złożenia wyjaśnień, mających na celu potwierdzenie, że od momentu złożenia oferty do dnia
otwarcia ofert nie wystąpiły okoliczności skutkujące zmianą treści złożonego oświadczenia.
Podsumowując, zamawiający uzna oświadczenie złożone wraz z ofertą i oceni jego zgodność z siwz i ustawą PZP.

Pytanie nr 7
SIWZ
Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 13-22 oraz ust.5 pkt 1 ustawy PZP, jeśli Wykonawca,
złoży wraz z ofertą oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia ?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy PZP wykonawca zobowiązany jest do
złożenia na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o
zamówienia lub siwz. Oświadczenie stanowi wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu. W sytuacji, gdy wykonawca nie załączy stosownego oświadczenia do oferty,
zamawiający działając na podstawie art. 26 ust. 3 wezwie wykonawcą do złożenia stosownego dokumentu.
Podsumowując, zamawiający uzna oświadczenie złożone wraz z ofertą i oceni jego zgodność z siwz i ustawą PZP.
Pytanie nr 8
Projekt umowy:
Dotyczy § 2 ust. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia
sukcesywnie (…), przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł netto”?
Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 150 zł koszty transportu na które składają się m.in.: koszty
opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia
towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany w projekcie umowy.
Pytanie nr 9
Dotyczy § 3 ust. 3
Czy Zamawiający dopuści rozszerzenie terminu, w którym Wykonawca ma załatwić reklamację:
- dla reklamacji ilościowych – realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 4 dni robocze od chwili jej
otrzymania,
- dla reklamacji jakościowych - realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 5 dni roboczych od chwili
otrzymania próbek reklamowanego towaru?
Wykonawca, aby rozpatrzyć reklamację jakościową musi najpierw zbadać reklamowany towar i następnie podjąć
decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne,
dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 3 dni jest trudne do wykonania.
W razie pozostawienia dotychczasowego zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów kodeksu
cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany w projekcie umowy.
Pytanie nr 10
Pakiet nr 3
Dotyczy pozycji 3
Czy Zamawiający dopuści wymazówki sterylne ?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wymazówek sterylnych.

Pytanie nr 11
Pakiet nr 3
Dotyczy pozycji 4
Czy Zamawiający dopuści wymazówki sterylne ?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wymazówek sterylnych.

Pytanie nr 12
Dotyczy: Załącznik nr 4 do siwz wzór umowy
Czy Zamawiający dopuści, po każdorazowej konsultacji z Zamawiającym w razie zaistnienia niniejszej sytuacji,
możliwość zaoferowania zamiennika produktu w trakcie realizacji umowy, o innej nazwie, kodzie i/lub sposobie
opakowania produktu oraz zbliżonych parametrach jakościowych w stosunku do produktu zaoferowanego w danej
pozycji oferty w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, jest on niedostępny u producenta? W
przypadku innego sposobu pakowania (konfekcji), cena za opakowanie zbiorcze oferowanego zamiennika zostałaby
przeliczona w ten sposób, że cena za sztukę lub oznaczenie zamiennika byłaby równa cenie za sztukę lub
oznaczenie produktu znajdującego się danej pozycji umowy.
Uzasadnienie: Wprowadzenie niniejszego zapisu pozwoli zarówno na zabezpieczenie ciągłości procesu
diagnostycznego i uchroni, zarówno Zamawiającego oraz Wykonawcę przed nieoczekiwanymi oraz niezależnymi od
nich skutkami wypadków losowych, do których mogą należeć: czasowa awaria linii produkcyjnej u producenta,
czasowe wycofanie produktu przez producenta brak dostępności surowców, niekorzystne zmiany makroekonomiczne
czy wpływ klęsk żywiołowych?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.
Pytanie nr 13
(§ 5 ust. 4 pkt 1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zwiększenie cen jednostkowych brutto, a co za tym idzie wartości
brutto umowy, w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający przewidział możliwość takiej zmiany w par 5 ust. 4 pkt 1
wzoru umowy. Konieczność przewidzenia zmiany wynagrodzenia podyktowanej zmianą stawki podatku VAT wynika
wprost z przepisów ustawy PZP (art. 142 ust. 5 pkt 1))
Pytanie nr 14
(§ 5 ust. 4 pkt 1) Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT dla produktu w przypadku uzasadnionej przez
producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i możliwości zastosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami
Ustawy o VAT?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający przewidział możliwość takiej zmiany w par 5 ust. 4 pkt 1
wzoru umowy. Konieczność przewidzenia zmiany wynagrodzenia podyktowanej zmianą stawki podatku VAT wynika
wprost z przepisów ustawy PZP (art. 142 ust. 5 pkt 1))
Pytanie nr 15
(§ 5 ust. 4 pkt 1) Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany
klasyfikacji wyrobu i braku możliwości dalszego stosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy
o VAT, z jednoczesnym podwyższeniem ceny jednostkowej brutto?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający przewidział możliwość takiej zmiany w par 5 ust. 4 pkt 1
wzoru umowy. Konieczność przewidzenia zmiany wynagrodzenia podyktowanej zmianą stawki podatku VAT wynika
wprost z przepisów ustawy PZP (art. 142 ust. 5 pkt 1))
Pytanie nr 16
(§ 7 ust. 1 pkt 1) Czy Zamawiający dopuści zmianę określenia "opóźnienie" na "zwłoka"?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 17
(§ 7 ust. 1 pkt 3) Czy Zamawiający dopuści zmianę określenia "opóźnienie" na "zwłoka"?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 18
(§ 7 ust. 1 pkt 1, 3) Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu kar umownych, których suma nie
przekroczy 10% wartości netto przedmiotu Umowy?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza
Pytanie nr 19
(§ 3) Czy Zamawiający dopuści e-mailowy sposób porozumiewania w przypadku reklamacji?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza e-mailowy sposób porozumiewania się w przypadku reklamacji.
Pytanie nr 20
Dotyczy: załącznik nr 1A, pakiet nr 1
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie nastąpiła omyłka pisarska w pozycji nr 18 i nie
powinno być zgodnie z zaleceniami EUCAST stężenie antybiotyk na krążku 5 µg ?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zaoferowania novobiocyny o stężeniu 2 µg na krążku.

Pytanie nr 21
Pakiet 1:
Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej w poz. 18 podając stężenie Novobiocyny 2µg? Dostępne stężenia na
rynku to 5 µg lub 30 µg.
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zaoferowania novobiocyny o stężeniu 2 µg na krążku.

Pytanie nr 22
Pakiet 3 – Sprzęt jednorazowego użytku:
Czy w poz. 3 i 4 Zamawiający dopuści wyższą klasę czystości – sterylność?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza sterylność w pozycjach 3 i 4.

Pytanie nr 23
Pakiet 3 – Sprzęt jednorazowego użytku:
Czy W poz. 4 i 5 Zamawiający wymaga wymazówek w probówkach z sobą kompatybilnych o wym. 13x165mm, klasy
IIa?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w pozycjach 4 i 5 zaoferowanie wymazówek w probówkach z sobą
kompatybilnych o wym. 13x165mm, klasy IIa.

Pytanie nr 24
Pakiet 3 – Sprzęt jednorazowego użytku:
Czy w poz. 5 Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą dokumentu potwierdzającego min. 3 dniowy okres
przetrwania przedstawiciela bakterii tlenowych, fakultatywnie beztlenowych i bakterii beztlenowych, oraz min. 24
godz. okres przetrwania przedstawiciela bakterii wybrednych?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza przedłożenie wraz z ofertą dokumentu potwierdzającego min.
3 dniowy okres przetrwania przedstawiciela bakterii tlenowych, fakultatywnie beztlenowych i bakterii beztlenowych,
oraz min. 24 godz. okres przetrwania przedstawiciela bakterii wybrednych,
Pytanie nr 25
Pakiet 3 – Sprzęt jednorazowego użytku:
Czy w poz. 8 i 9 Zamawiający wymaga ez z dokumentem potwierdzającym ich pojemność?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaoferowanie ez z dokumentem potwierdzającym ich
pojemność.
Pytanie nr 26
Dotyczy: Pakietu nr 2
Czy Zamawiający w pozycji nr 1 dopuści zaoferowanie podłoża CLED czy wymaga podłoża chromogennego?
Odpowiedź: Zamawiający w pozycji nr 1 wymaga zaoferowania podłoża chromogennego.

Pytanie nr 27
Dotyczy: Pakietu nr 2
Czy Zamawiający w pozycji nr 1 dopuści zaoferowanie podłoża z datą ważności 3 miesiące od daty produkcji i
minimum 11 tygodni od daty dostawy?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pozycji 1 podłoża z datą ważności co najmniej 6 tygodni od daty
dostawy.

Pytanie nr 28
Dotyczy: Pakietu nr 2
Czy Zamawiający w pozycji nr 2 dopuści zaoferowanie podłoża z datą ważności 55 dni od daty produkcji i minimum 6
tygodni od daty dostawy?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pozycji 2 podłoża z datą ważności co najmniej 6 tygodni od
daty dostawy.

Pytanie nr 29
Dotyczy: Wzoru Umowy (Zał. Nr 4)
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przedłożenia przez Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy
wykazu osób pozostających z Wykonawcą w stosunku pracy, które zarabiają kwotę równą minimalnemu
wynagrodzeniu za pracę jeżeli dany Wykonawca zagwarantuje stałość cen oferowanych produktów przez cały okres
związania umową?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający odstąpi od wymogu przedłożenia przez Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia zawarcia
umowy wykazu osób pozostających z Wykonawcą w stosunku pracy, które zarabiają kwotę równą minimalnemu
wynagrodzeniu za pracę jeżeli dany Wykonawca zagwarantuje stałość cen oferowanych produktów przez cały okres
związania umową. W takiej sytuacji, Wykonawca w dniu zawarcia umowy zobowiązany będzie do złożenia
stosownego oświadczenia, gwarantującego zachowanie stałości cen bez względu na ewentualny wzrost kosztów
zatrudnienia.

Pytanie nr 30
Pakiet 3 poz.6
Czy ze względu na sposób pakowania (600 szt/op) Zamawiający zgodzi się na zmianę zapotrzebowania 26 000 na
wielokrotność liczby 600 ( 25 800 lub 26 400 )? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapotrzebowania i pozostaje przy ilości 26 000 w poz. nr 6
pakietu 3.
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