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DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA
                         Wodzisław Śląski  07.03.2017 r.

Do: Oferenci  biorący udział  w postępowaniu  na  sukcesywną dostawę  paneli  i  odczynników do aparatu
autoScan4 oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Pracowni diagnostyki mikrobiologicznej.

Dyrekcja  Powiatowego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w  Rydułtowach  i  Wodzisławiu
Śląskim  z  siedzibą  w  Wodzisławiu  Śląskim  informuje,  że  wpłynęły  następujące  pytania  do  w/w
postępowania:

1.Pakiet 1 – Drobny sprzęt laboratoryjny

-Czy Zamawiający w poz. 1 dopuszcza szalki pakowane po 15 sztuk?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza szalki pakowane po 15 szt.

-Czy Zamawiający w poz. 2 dopuszcza szalki pakowane po 25 sztuk?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza szalki pakowane po 25 szt.

-Czy w pozycjach 1-2 Zamawiający dopuszcza szalki  h=14,2mm ?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza szalki h=14,2 mm

-Czy Zamawiający w poz. 5 i 6 wymaga aby dołączyć do oferty dokument potwierdzający kalibrację ez?

Odp. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

-Jakie opakowanie jednostkowe Zamawiający ma na myśli w pozycjach 5 i 6? (W kolumnie charakterystyka
preparatu Zamawiający wymaga op. 20szt., natomiast w kolumnie opakowanie jednostkowe 1000szt.)

Odp. Zamawiający ma na myśli opakowanie zbiorcze 1000 szt., czyli 50 opak. jednostkowych po 20 szt.

-Jakie  opakowanie  jednostkowe  Zamawiający  ma  na  myśli  w  pozycji  8  (W  kolumnie  charakterystyka
preparatu Zamawiający wymaga op. 5szt., natomiast w kolumnie opakowanie jednostkowe 1000szt.)

Odp. Zamawiający ma na myśli opakowanie zbiorcze 1000 szt., czyli 200 opak. jednostkowych  po 5 szt.

-Czy w poz. 9 Zamawiający dopuści pipety pakowane po 500szt z podziałką co 0,01ml?

Odp. Zgodnie z SIWZ

-Czy  w  poz.  16.  Zamawiający  dopuści  bagietki  PS  jeden  koniec  „łopatka”,  drugi  z  zakrzywionym.
haczykowatym zakończeniem 

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 1 dot. wzoru umowy:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów w § 1 ust. 3 w następujący sposób:
"... każdorazowej dostawy na 5 dni roboczych od daty złożenia."
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 2 dot. wzoru umowy :
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie poniższego zapisu w § 1 :
 „Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji umowy, jednak niezrealizowana wartość 
umowy nie może być większa niż 15% wartości umowy”.
Zgodnie z opinią UZP instytucja prawa zakłada, że zamawiający każdorazowo określa minimalny poziom 
zamówienia, który zostanie na pewno zrealizowany, co pozwala wykonawcom na rzetelne i właściwe 
dokonanie wyceny oferty, wskazując jednocześnie dodatkowy zakres, którego realizacja jest uzależniona od 
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wskazanych w kontrakcie okoliczności i stanowi uprawnienie zamawiającego, z którego może, ale nie musi 
on skorzystać. W orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej z dnia U stycznia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 
22/07) Izba wskazała, że niedopuszczalną praktyka jest określenie przez zamawiającego jedynie górnej 
granicy swojego zobowiązania, bez wskazania nawet minimalnej ilości, czy wartości, którą na pewno wyda 
na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia. „Taki sposób określenia przedmiotu zamówienia nie spełnia 
wymogów art. 29 ust 2 ustawy Pzp, który nakazuje, aby przedmiot zamówienia był opisany w sposób 
wyczerpujący i konkretny", izba uznała ponadto w tym przypadku, że „zamawiający zastosował praktykę 
handlową, która pozostawia wykonawcę w niepewności, co do zakresu, jaki uda mu się zrealizować w 
ramach umowy, oraz uniemożliwia kalkulację ceny umownej. W efekcie na wykonawcę zostaje przerzucone 
całe ryzyko gospodarcze kontraktu, co z kolei stoi w sprzeczności z zasada równości stron umowy". 
Instytucja prawa opcji pozwala zatem na precyzyjne określenie poziomu zamówienia, który zostanie przez 
zamawiającego zrealizowany, co pozwala wykonawcom na prawidłowe dokonanie wyceny oferty (por. wyrok
KIO z dnia 23 lipca 2010 r., sygn. akt KIO/UZP 1447/10, wyrok KIO z dnia, sygn. akt KIO/UZP 2376/10).
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 3 dot. wzoru umowy :
Zwracamy się z prośbą o usunięcie z § 3 ust.1 zapisu dotyczącego bezpłatnego serwisu aparatu autoScan4:
„… bezpłatnego serwisu na aparat autoScan4 i wszystkie jego części składowe (turbidymetr), w tym 
przynajmniej raz w roku przegląd aparatu.”
z uwagi na fakt, że wszelkie przeglądy i usługi serwisowe są prowadzone przez  autoryzowany serwis i nie 
są to usługi bezpłatne. Wykonawca zobowiązany jest do wkalkulowania ich wartości w wartość składanej 
oferty, a mając na uwadze, że usługi te są obciążone 23% stawką podatku VAT czyli inną niż stawka VAT na
odczynniki będące przedmiotem postępowania stwarza to dodatkowe problemy prawno-księgowe.
W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie możliwości rozszerzenia tabeli asortymentowo-cenowej 
stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ o dodatkowy wiersz celem prawidłowej wyceny usługi serwisu aparatu.
Odp. Zamawiający usuwa z § 3 ust.zapis „ …oraz do części 2 bezpłatnego serwisu na aparat autoScan4 i 
wszystkie jego części składowe (turbidymetr), w tym przynajmniej raz w roku przegląd aparatu.”

1.Czy Zamawiający w Pakiecie1, poz. 5 i 6 dopuści ezy wykonane z polipropylenu?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza ezy wykonane z polipropylenu.

2.Czy Zamawiający w Pakiecie1, poz. 5 i 6 wymaga ez pakowanych po 20szt. w opakowanie papier/folia?

Odp.: Zamawiający wymaga aby w pakiecie poz. 5 i 6 były pakowane po 20 szt. w opakowanie papierowo 

foliowe.

  7.Czy Zamawiający dopuści e-mailowy sposób porozumiewania w przypadku reklamacji? (§ 5 ust. 1)
  Odp. Zamawiający dopuszcza.

                                                                                                                           
Pakiet 1.
Pozycja 1.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednego opakowania szalek liczącego 1005 sztuk?
Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę na takie opakowanie.
Pozycja 8.
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1.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni? (§4 ust. 1)
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
2.Czy Zamawiający zawrze w projekcie umowy ustęp dotyczący możliwości zmiany wynagrodzenia (dokona-
ne w formie pisemnego aneksu), w przypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w
art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych, tj. zmiany:
- stawki od towarów i usług? (§4 ust. 5)
Odp. Nie, bo jest w ust.2.
3.Czy Zamawiający dopuści zmianę określenia "opóźnienie" na "zwłoka"? (§6 ust. 1)
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
4.Czy Zamawiający dopuści zmianę określenia "opóźnienie" na "zwłoka"? (§6 ust. 2)
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
5.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości NETTO? (§6 ust. 1)
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
6.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości NETTO? (§6 ust. 2)
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
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Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dwóch opakowań końcówek po 2000 sztuk każde?
Odp. Zgodnie z SIWZ.
Pozycja 16.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bagietek zakończonych harpunem (zakrzywiona igła) 
i łopatką?
Odp. Zgodnie z SIWZ.
Pozycja 18.
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  szkiełek  o  wymiarach  75  x  25  x  1  mm?  Pozostałe
parametry bez zmian.
Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.
Pozycja 20.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 2 buteleczek po 100 ml olejku immersyjnego?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

  

                                                                                                    Dyrektor
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