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SZP V-T/Z/VI/2017/o.2

Strzelin, 13.11.2017 r.

Dotyczy: zapytań Wykonawców do przetargu nieograniczonego na dostawy płynów infuzyjnych,
albumin ludzkich, preparatów żywieniowych, plastrów i sprzętu laboratoryjnego. dla Strzelińskiego
Centrum Medycznego Sp. z o. o. w Strzelinie.
Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia / SIWZ:
1. Pakiet I, poz. 7, 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w w/w pozycjach roztworów Hes
o stężeniu odpowiednio 10% i 6% zawieszonych w pełni zbilansowanym roztworze elektrolitów (Nacl,
Mg, Ca, K) buforowanych jabłczanami i octanami ?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.
2. Pakiet X, poz. 11 Czy ze względu na specyfikę produktu, Zamawiający dopuści produkt z datą
ważności minimum sześć miesięcy ?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuści produkt z datą ważności minimum 6 miesięcy pod warunkiem
wcześniejszej akceptacji kierownika apteki.
3.

Pakiet VII – plastry, poz. 12-14 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku bez
ramki do aseptycznej aplikacji, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.
4.

Pakiet VIII – plastry , poz. 1-2 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tych pozycji do
osobnego pakietu celem zwiększenia konkurencyjności postępowania?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytania dotyczące wzoru umowy:
5.

Czy Zamawiający zgodzi się odstąpić od kontroli ilościowej towaru przed przyjęciem towaru?
Zamawiający w umowie przewidział instytucję reklamacji w razie braków ilościowych, w związku z
czym kontrola ilościowa towaru w obecności osoby dostarczającej wydaje się być bezcelowa.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.
6. Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w
ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej
cenie?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę po wcześniejszych uzgodnieniach z kierownikiem apteki.
7.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu umowy w par. 7 pkt 1. d) z „w przypadku
trzykrotnego opóźnienia dostaw z winy Sprzedającego, Kupujący zastrzega sobie prawo do
natychmiastowego rozwiązania umowy ze Sprzedającym.„ na „w przypadku trzykrotnej zwłoki w
dostawach z winy Sprzedającego, Kupujący zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze
Sprzedającym po uprzednim wezwaniu go do prawidłowego wykonania umowy.”?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.
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8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w par. 7 ust. 1 E). słów: zapłaci on Kupującemu karę
umowną w wysokości 5% „wartości umowy” na 5% „niezrealizowanej wartości umowy” ?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.
9.

§ 6 pkt. 2 Prosimy o termin wymiany wynoszący 72 godziny robocze. Firmy kurierskie, jak i sami
wykonawcy nie prowadzą działalności w święta, w weekendy.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.
10. § 7 ust. 1 a) Umowa jest niepoprawnie skonstruowana biorąc pod uwagę zapis SIWZ dopuszczający
możliwość oferowania terminu realizacji wynoszącego powyżej 72 godzin (3 dni). Zakłada bowiem, że
wykonawca zaoferuje termin realizacji do 3 dni, SIWZ natomiast daje możliwość zaoferowania
terminu dostawy powyżej 3 dni (powyżej 72 godzin). Prosimy o dostosowanie treści umowy do SIWZ
lub SIWZ do treści umowy.
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z udzieloną przez Zamawiającego odpowiedzią na pytanie nr 16, w
odpowiedziach na pytania Wykonawców z dnia 10.11.2017 r. - SZP V-T/Z/VI/2017/o.1, dotyczącą pkt 3
rozdz. 4 SIWZ.
11. § 7 ust. 1 a) Zamawiający nie przewiduje kary w piątym dniu od przekazania zamówienia? Tiret
pierwszy mówi o karze do czwartego dnia, a tiret drugi o karze po piątym dniu, dzień piąty jest bez
kar?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający poprawia oczywistą omyłkę pisarską i nadaje § 7 ust. 1 a) nową treść w
brzmieniu:
„a) w przypadku opóźnień terminu dostawy zamawianego towaru z przyczyn powstałych po stronie
Sprzedającego, Sprzedającemu naliczone będą kary – za każdy dzień zwłoki - po trzech dniach od
przekazanego zamówienia:
- do czwartego dnia (zwłoki) - po 0,1% wartości niedostarczonego w terminie towaru,
- natomiast po czwartym dniu - po 0,2% wartości niedostarczonego w terminie towaru, licząc za
każdy następny dzień po czwartym dniu.”
12. § 7 ust. 2 Prosimy o wprowadzenie terminu po którym Wykonawca będzie mógł wstrzymać dostawy
w przypadku zwłoki z płatnością ze strony Zamawiającego. Nie może zaistnieć sytuacja, że
Zamawiający będzie zalegał (hipotetycznie) z płatnością rok czasu, a Wykonawca będzie nadal
zmuszony do dostarczania mu przedmiotu zamówienia. Umowa jest dwustronną realizacją
zobowiązań i nie może prowadzić do jednostronnego jej świadczenia.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający w § 7 ust. 2 nadaje nową treść w brzmieniu:
„Jeżeli Kupujący będzie zalegał z płatnościami za 3 okresy płatności następujące po sobie,
Sprzedający będzie mógł wstrzymać dostawy wynikające z § 1 wzoru umowy”
Pytania dotyczące pakietu X / wzoru umowy:
13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu płatności z 60 na 30 dni?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.
14. Dot. §4 wzoru umowy:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do tego sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał
zamówienia według bieżących potrzeb, 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.
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ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.
15. Dot. § 7 ust. 1e wzoru umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 5 % wartości
niezrealizowanej części umowy?
Naliczenie kary umownej w proponowanej przez Zamawiającego wysokości 5% wartości umowy, na
gruncie znowelizowanego przepisu art. 24.ust 1 pkt 1 ustawy pzp może doprowadzić do wykluczenia
wykonawcy z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na okres trzech lat.
Zdaniem Wykonawcy, konsekwencje proponowanej przez Zamawiającego kary umownej są
nieadekwatne w przypadku przetargu na relatywnie małą wartość. W związku z powyższym
zaproponowaną przez Zamawiającego karę umowną uznać należy za niewspółmiernie wysoką, a
wręcz rażąco wygórowaną.
W związku z powyższym prosimy o zmianę sposobu liczenia kary na od niezrealizowanej wartości
umowy brutto.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.
16. Dot. § 7 ust. 3 wzoru umowy - 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: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.
17. Dot. pakietu nr X poz. 10 - Czy Zamawiający wymaga zaoferowania płyt do oznaczania grup krwi z
rowkiem usztywniającym, który zapobiega uginaniu się płyty i w rezultacie ułatwia przeprowadzanie
badań?
Rowek usztywniający podnosi komfort i bezpieczeństwo wykonującego test. Rowek usztywniający
stabilizuje kształt jednorazowej płyty uniemożliwiając jej odkształcanie się w trakcie wykonywania na
niej testów, co chroni użytkownika przed przypadkowym wydostaniem się próbek z poszczególnych
celek. W metodyce badania sztywność płyty ma bardzo duże znaczenie, bowiem w celu właściwego
wymieszania zawiesiny i równomiernego jej rozprowadzenia na dnie celki, płytę lekko, kolistym
ruchem w płaszczyźnie poziomej, obraca się. W przypadku płyty pozbawionej rowka, czynność tę jest
bardzo trudno wykonać, z uwagi na giętkość płyty.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.
18. Dot. pakietu nr X poz. 12 - Czy Zamawiający wymaga probówek przeźroczystych (z polistyrenu) czy
matowych (z polipropylenu)?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga probówek przeźroczystych.
19. Dot. pakietu nr X poz. 8 - Czy Zamawiający dopuści korki uniwersalne, o średnicy probówek 1113mm?
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

Powyższe zmiany są integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
i obowiązują wszystkich Wykonawców, którzy pobrali od Zamawiającego
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.
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