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SPZZOZ.DIGiTM.341/3/1/2022
OFERENCI WSZYSCY

W związku z prowadzonym postępowaniem na dostawę odczynników i probówek,
dzierżawa czytnika do moczu, dzierżawa koagulometru dla potrzeb Samodzielnego
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu,
znak sprawy:
DIGiTM 341/3/2022 wpłynęły zapytania.
Poniżej przedstawiamy treść zapytania i udzielone odpowiedzi:
Pytanie nr 1:
Dotyczy: załącznika 6B- koagulologia
Czy zamawiający dopuści do wyceny analizator który posiada oprogramowanie w języku
angielskim?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na oprogramowanie w języku angielskim.
Pytanie nr 2:
Dotyczy Załącznika nr 6b (koagulologia):
Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie w języku angielskim, ale ze szczegółowymi
wyjaśnieniami w instrukcji polskiej i gruntownym przeszkoleniem?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuści oprogramowanie w języku angielskim, ale ze szczegółowymi
wyjaśnieniami w instrukcji polskiej i gruntownym przeszkoleniem.
Pytanie nr 3:
Dotyczy Załącznika nr 6b (koagulologia):
Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości analizator koagulologiczny, który
ma wbudowane wszystkie aplikacje i nie ma konieczności wprowadzenia aplikacji
odczynnikowej za pomocą kodów kreskowych?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuści.
Pytanie nr 4:
Dotyczy Załącznika nr 6b (koagulologia):
Czy Zamawiający dopuści odczynnik do oznaczania APTT liofilizowany (2 ml), ale stabilny
na pokładzie analizatora 7 dni, a w temperaturze lodówki 15 dni?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuści odczynnik do oznaczania APTT liofilizowany (2 ml), ale stabilny
na pokładzie analizatora 7 dni, a w temperaturze lodówki 15 dni.
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Pytanie nr 5:
Dotyczy Załącznika nr 6b (koagulologia):
Czy Zamawiający dopuści odczynnik do oznaczania APTT ciekły (4 ml), stabilny
na pokładzie analizatora 10 dni, a w temperaturze lodówki 4 tygodnie?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuści odczynnik do oznaczania APTT ciekły (4 ml), stabilny
na pokładzie analizatora 10 dni, a w temperaturze lodówki 4 tygodnie.
Pytanie nr 6:
Dotyczy Załącznika nr 6b (koagulologia):
Czy Zamawiający dopuści odczynnik do oznaczania PT liofilizowany (4 ml), stabilny
na pokładzie analizatora 5 dni, w temperaturze lodówki 6 dni i mrożony przez 2 miesiące?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuści odczynnik do oznaczania PT liofilizowany (4 ml), stabilny
na pokładzie analizatora 5 dni, w temperaturze lodówki 6 dni i mrożony przez 2 miesiące.
Pytanie nr 7:
SIWZ:
Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów
z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?
Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt
UZP/ZO/0-2546/06) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c
po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem
kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości
zakupienia jednej sztuki ezy, końcówki czy szkiełka)”.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
Pytanie nr 8:
Projektu umowy – załącznik nr 5 do SIWZ:
Dotyczy §1 ust. 3
Z uwagi specjalne ceny oferowane Zamawiającemu przez wykonawców, kalkulowane na
podstawie ilości podanych przez Zamawiającego w przetargu, czy Zamawiający nie rozważy
możliwości zmiany zapisu na: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji
Umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 20% wartości
umowy”.
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie zmieni zapisu.
Pytanie nr 9:
Projektu umowy – załącznik nr 5 do SIWZ:
Dotyczy §2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu 2 sformułowania, iż „Zamawiający
będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia
jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 200 zł. netto”
Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 200 zł. koszty transportu na które
składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania
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listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż
wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie zmieni zapisu.
Pytanie nr 10:
Projektu umowy – załącznik nr 5 do SIWZ:
Dotyczy §2 ust.2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie zapisu mówiącego o telefonicznym składaniu
zamówień
W świetle prawa, (Ustawa o dyscyplinie finansów publicznych, Kodeks Cywilny), czynność
prawną, jaką jest składanie zamówień, może dokonywać jedynie Kierownik Jednostki, a zatem
bez wskazania w umowie i upoważnienia osoby, która w Jego imieniu będzie składać
zamówienie, zamówień telefonicznych może dokonać jedynie Kierownik Jednostki? Ponadto
składanie zamówień drogą telefoniczną działa na niekorzyść obu Stron, może prowadzić do
nieporozumień. Pamiętajmy również, iż Ustawa Prawo zamówień publicznych nie dopuszcza
formy porozumiewania się telefonicznego, zatem również korespondencja dotycząca umów
przetargowych powinna odbywać się drogą pisemną. Wobec powyższego Zamawiający
powinien wykreślić, że wzoru umowy, iż składanie zamówień będzie następować drogą
telefoniczną
Odpowiedź:
Zamawiający wykreśli zapis o telefonicznym składaniu Zamówień. Wprowadzi natomiast
zapis o składaniu zamówień emailem.
Pytanie nr 11:
Dotyczy - Grupa 5 pozycja 2-5
Prosimy o dopuszczenie pipet jednokanałowych stało pojemnościowych z autoklawowalnym
trzonem o pojemnościach: poz. 2 – do 100 µl, poz. 3 – do 200 µl, poz. 4 – do 500 µl,
poz. 5 – do 1000 µl.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 12:
Dotyczy - Grupa 5 pozycja 11
Prosimy o dopuszczenie szkiełek nie przekładanych bibułką.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 13:
Dotyczy - Grupa 5 pozycja 12
Czy Zamawiający oczekuje złożenia oferty na mazaki do pisania po szkle cienko czy grubo
piszące?
Odpowiedź:
Zamawiający oczekuje złożenia oferty na mazaki do pisania po szkle standardowe.
Pytanie nr 14:
Dotyczy - Grupa 5 pozycja 12
Czy Zamawiający oczekuje złożenia oferty na mazaki o jakości nie gorszej niż pisaki
Sharpie?
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Odpowiedź:
Tak, Zamawiający oczekuje złożenia oferty na mazaki o jakości nie gorszej niż pisaki
Sharpie.
Pytanie nr 15:
Dotyczy - Grupa 4 i 5
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu złożenia kart
niebezpiecznych odczynników dla produktów niespełniających
stwarzające zagrożenie, tak jak wyroby z grupy 4 i 5.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający odstąpi od wymogu złożenia kart
niebezpiecznych odczynników dla produktów niespełniających
stwarzające zagrożenie, tak jak wyroby z grupy 4 i 5.

charakterystyki substancji
kryteriów klasyfikacji jako
charakterystyki substancji
kryteriów klasyfikacji jako

Pytanie nr 16:
Dotyczy terminu składania ofert
Mając na uwadze wielość kwestii wymagających wyjaśnienia, doprecyzowania bądź
modyfikacji, wnosimy o przedłużenie terminu składania ofert o odpowiedni czas
niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert.
Pytanie nr 17:
Dot. Załącznika nr 6 pozycja nr 6.
Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie odczynnika do Wapnia konfekcjonowanego
w opakowaniach po 12x20 ml z których można wykonać 1090 oznaczeń?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza w przeliczeniu na ilości jaką wymaga.
Pytanie nr 18:
Dot. Umowy sprzedaży
Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu: „Dostawca ma prawo zmiany ceny
w przypadku ponad 5-procentowego wzrostu kursu EUR/PLN, liczonego jako odchylenie
procentowe bieżącego średniego kursu NBP pary walutowej EUR/PLN do średniego kursu
NBP pary walutowej EUR/PLN z dnia złożenia oferty. Zmiana ceny, o której mowa w zdaniu
poprzedzającym, wymaga pod rygorem nieważności zawarcia pisemnego aneksu. Rozliczenie
zmiany wysokości wynagrodzenia zostanie rozliczone poprzez wystawienie faktury
korygującej.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wprowadza takich zapisów.
Pytanie nr 19:
Dot. Umowy sprzedaży
Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów § 8 wzoru umowy w taki sposób, aby
wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto.
Uzasadnienie:
VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić
do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma
wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania
zamówienia.
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Odpowiedź:
Zamawiający w § 8 dodaje pkt. c o następującym brzmieniu: wysokość kary umownej
naliczana będzie od wartości netto.
Pytanie nr 20:
Dot. Umowy sprzedaży
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:
Zamawiający w projekcie umowy przewiduje możliwość zmiany wymagań wraz ze zmianą
stawki VAT.
Pytanie nr 21:
Dot. Umowy sprzedaży
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:
Zamawiający w projekcie umowy przewiduje możliwość zmiany wymagań wraz ze zmianą
stawki VAT.
Pytanie nr 22:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie we wzorze umowy postanowienia, iż dopuszcza
się możliwość zmian postanowień zawartej umowy, w tym poszczególnych zamówień, gdy
konieczność zmiany spowodowana jest okolicznościami poza kontrola stron, których
działając z należytą starannością strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
Dotyczy to w szczególności takich okoliczności jak zagrożenie epidemiologiczne, zamieszki,
akty terroru, zamknięcie granic, rządowe ograniczenia międzynarodowego transportu,
utrudnienia na lotniskach i granicach, tj. okoliczności o charakterze tzw. siły wyższej.
W czasie trwania siły wyższej Wykonawca odpowiada za wykonanie Umowy na zasadach
ogólnych kodeksu cywilnego. Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby pomimo istnienia
siły wyższej zapewnić ciągłość dostaw wszystkich produktów na bieżąco i zgodnie
ze składanymi zamówieniami oraz zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie
i na bieżąco o wszelkich trudnościach związanych z dostarczeniem zamówionych przez niego
produktów.
Odpowiedź:
Taką zmianę Zamawiający przewidział w projekcie umowy §6 pkt. 9.

Z poważaniem
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