ZP-18-114 BN
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24

Katowice, dnia 12.09.2018r.

WY JA ŚN I E N I A D O T R E ŚC I
S P E C Y F I K A C J I I S T OT N Y C H W A R U N K ÓW Z A M ÓW I E N I A
Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na d o s taw ę od cz y nni k ó w – A .
Nr sprawy: ZP – 18 – 114 BN.

W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ust. 2 z ustawą
Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907
z późniejszymi zmianami), udzielam następującej odpowiedzi:
Pytanie 1) Dotyczy załącznika cenowego , zadania nr 1 pozycji nr 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie odczynnika konfekcjonowanego w opakowaniu 100 ml,
z odpowiednim przeliczeniem ilości sztuk? Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 2) Dotyczy załącznika cenowego , zadania nr 1 pozycji nr 2.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie markera z 17 fragmentami o długości 50, 100, 150, 200, 250,
300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750 oraz 2500. Prążki 3500, 800 oraz 2500 są dwa do trzech razy
jaśniejsze. Zestaw zawiera barwnik do nakładania na żel (1 mL 6X TrackIt Cyan/Orange Loading Buffer).
Producent nie podaje składu buforu. ( proponowany nr referencyjny to Thermo Fisher Scientific- nr kat.
10416014? Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 3) Dotyczy rozdziału III SIWZ, ustęp 1 – pakiet 1.
Uprzejmie prosimy o wydłużenie terminu dostaw cząstkowych z 10 dni do 15 dni w odniesieniu do pakietu 1.
Przedmiotem postępowania w pakiecie 1 są odczynniki przygotowywane wg projektu zamawiającego
dopiero po wpłynięciu zamówienia. Produkcja odbywa się poza granicami kraju. Odp. Zamawiający dla
Pakietu nr 1 wyraża zgodę, aby realizacja przedmiotu zamówienia następowała częściowo na podstawie
pisemnych zamówień Zamawiającego w ilościach wskazanych w zamówieniu w terminie do 15 dni
kalendarzowych.
Pytanie 4) Dotyczy rozdziału III SIWZ, ustęp 6 oraz wzoru umowy, §1, ustęp 3– pakiet 1.
Czy Zamawiający dopuści ofertę na odczynniki laboratoryjne służące do badań naukowych? Odczynniki
wymienione przez Zamawiającego w pakiecie 1 nie spełniają definicji produktu medycznego i dlatego jako
takie nie mogą być klasyfikowane jako produkt medyczny? Odp. Tak.
Pytanie 5) Dotyczy wzoru umowy, §1, ustęp 6 – pakiet 1.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wymiany w ramach reklamacji z 7 dni do 21 dni?
Prośbę swoją motywujemy tym, iż w przypadku złożenia reklamacji niezbędne jest przeprowadzenie samej
analizy słuszności reklamacji. Biorąc pod uwagę ten aspekt jak również i fakt, iż nasze produkty
magazynowane są poza granicami kraju, podany tutaj termin jest niewystarczającym i naraża Wykonawcę na
ponoszenie kar umownych tytułem nieterminowej realizacji? Odp. Pytanie dotyczy § 1 pkt. 7. Zamawiający
wyraża zgodę na zmianę zapisu § 1 pkt. 7 i nadaje mu następujące brzmienie: ‘ … W przypadku
dostarczenia przedmiotu zamówienia z wadami, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany go na wolny od
wad w terminie nie dłuższym niż 15 dni od daty zgłoszenia reklamacji, na własny koszt.
W przypadku dostarczenia odczynników niebezpiecznych, Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego
odbioru opakowań po tych odczynnikach… ” koniec cytatu.
Pytanie 6) Dotyczy wzoru umowy, §3 – pakiet 1.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie w/w paragrafu umowy o następujący zapis?
„Zamawiający dopuszcza dostarczanie e-faktur drogą elektroniczną na wskazany przez Zamawiającego adres
e-mail.” Przekazywanie faktur drogą e-mailową usprawni proces przekazywania faktur? Odp. Zamawiający
nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu w projekcie umowy .
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Pytanie 7) Dotyczy wzoru umowy, § 2, ustęp 4 – pakiet 1.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności z „ do 60 dni“ na „do 30 dni“?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu w projekcie umowy.
Pytanie 8) Dotyczy wzoru umowy, § 3 ustęp 1 – pakiet 1.
Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kary za niedotrzymanie terminu dostawy do 0,2% wartości brutto
niedostarczonego przedmiotu umowy – za każdy dzień opóźnienia. Kary nie mogą być nadmierne bo ich rola
nie jest każąca, ale powinny mieć na celu kompensacje szkód wyrządzonych ewentualnie zamawiającemu. Nie
mogą one naruszać zasad uczciwej konkurencji i równości na linii zamawiający – wykonawca. Zamawiającemu
przysługują odsetki karne w wysokości 1%, podczas gdy Wykonawca może dochodzić swoich roszczeń
jedynie na poziomie odsetek ustawowych. Wnosimy o zmianę powyższego zapisu z uwagi na fakt,
iż Zamawiający w projekcie umowy zawarł zapisy które są konieczne dla oceny ryzyka związanego
z przystąpieniem do niniejszego postępowania (wpływają istotnie na cenę oferty!) oraz w związku, z tym,
że obecnie naruszają one zasadę uczciwej konkurencji i winny ulec zmianie, gdyż wynikowo całe
postępowanie obarczone jest wadą istotną? Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu
umowy.
Pytanie 9) Dotyczy wzoru umowy, § 6 ustęp 3 – pakiet 1.
Uprzejmie prosimy o uzupełnienie w/w ustępu o podpunkt d) o treści: „wycofania z produkcji”. Prośbę swoją
motywujemy tym, iż umowa ma charakter 24 miesięcznej. W trakcie trwania umowy może zdarzyć się tak, że
dany produkt zostanie wycofany z produkcji? Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację tego
zapisu umowy.
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