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                                      Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 
                                 PUM w Szczecinie 

                                      Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin 
                                              Tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13  

        
Szczecin, dn. 05.08.2015 r. 

Znak sprawy: ZP/220/68/15 
Dotyczy:  dostawy odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatu do oznaczeń 
immunohistochemicznych dla Zakładu Patomorfologii oraz Pracowni Mikrobiologii. 

 
Wyjaśnienie nr  1 

 
W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

 
Szanowni Państwo, 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z 
uczestnictwem w postępowaniu proszę o odpowiedź na następujące pytania: 

 

Dotyczy przedmiotu zamówienia: 

Dotyczy SIWZ Rozdział I pkt III.3. 
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: „Wymagania określone w ust. 2  

nie dotyczą zadania nr 6 pozycji: poz.2 (kody kreskowe I), poz. 11 (taśma do drukarki) 
oraz wyposażenia dodatkowego analizatora.”? 

 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby przedmioty zamówienia takie jak: kody kreskowe, 
taśma do drukarki oraz wyposażenie dodatkowe analizatora nie stanowiły wyrobów 
medycznych w rozumieniu Ustawy o wyrobach medycznych.  
 
Dotyczy SIWZ Rozdział I pkt V.1. 

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: „Dzierżawiony analizator 
zostanie dostarczony jednorazowo w terminie 21 dni od daty otrzymania przez 
Wykonawcę zapotrzebowania faxem i zainstalowany w siedzibie Zamawiającego.”? 

 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu dostawy analizatora z 14 dni 
roboczych na  21 dni roboczych. 
W związku z powyższym § 5 wzoru umowy w chwili obecnej otrzymuje nowe brzmienie: 
Wykonawca zobowiązany jest w terminie 21 dni roboczych od dnia przekazania 
zapotrzebowania faksem dostarczyć na swój koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego  
analizator z wyposażeniem, stanowiących przedmiot dzierżawy, o którym mowa w §1 
umowy, zwany dalej „sprzętem” i dokonać zainstalowania sprzętu w pomieszczeniach 
wskazanych przez Zamawiającego 
 
Dotyczy SIWZ Rozdział I pkt V.2. 

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: „Dostawa odczynników będzie 
realizowana sukcesywnie na podstawie zamówień częściowych. Termin realizacji 
zamówienia częściowego wynosi maksymalnie 5 dni roboczych, liczonych od  
następnego dnia po dniu  złożenia zamówienia faksem lub e-mailem. Termin 
realizacji zamówienia częściowego stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.”? 
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Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówień 
cząstkowych w zakresie dostawy odczynników dla zadania nr 6  do maksymalnie 5 dni 
roboczych. 
 
Dotyczy SIWZ Rozdział II – WZÓR UMOWY Dla zadania nr 6. - § 1a, pkt. 2 

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: „Wyrobami medycznymi w 
rozumieniu Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. 
Nr 107 poz. 679) nie jest taśma do drukarki oraz kody kreskowe I”? 

 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Dotyczy SIWZ Rozdział II – WZÓR UMOWY Dla zadania nr 6. - § 2, pkt. 3 

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: „Wykonawca zobowiązany 
jest dostarczyć zamówione odczynniki i wyroby w terminie nie dłuższym niż…….  
(max. 3)  dni roboczych od dnia otrzymania przez Wykonawcę zamówienia 
faksem.”? 

 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówień 
cząstkowych w zakresie dostawy odczynników do maksymalnie 5 dni. (jak w pytaniu nr 3)  

 
Dotyczy SIWZ Rozdział II – WZÓR UMOWY Dla zadania nr 6. - § 2, pkt. 5 

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: „Wykonawca gwarantuje, 
że odczynniki i wyroby dostarczane Zamawiającemu będą posiadały minimum 6 
miesięczny okres przydatności do zużycia, licząc od daty dostawy do siedziby 
Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 6.”? 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie terminu ważności 
dostarczanych odczynników do 6 miesięcy. Wymogiem Zamawiającego jest dostawa 
odczynników posiadających termin ważności nie krótszy niż 12 miesięcy, za wyjątkiem 
takich materiałów biologicznych, w stosunku do których nie jest możliwy do uzyskania 
12-miesieczny termin ważności.  
 
Dotyczy SIWZ Rozdział II – WZÓR UMOWY Dla zadania nr 6. - § 5 

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: „Wykonawca zobowiązany jest: 
w terminie 21 dni roboczych od dnia otrzymania przez Wykonawcę 
zapotrzebowania faksem dostarczyć na swój koszt i ryzyko do siedziby 
Zamawiającego  analizator z wyposażeniem, stanowiących przedmiot dzierżawy, o 
którym mowa w §1 umowy, zwany dalej „sprzętem” i dokonać zainstalowania sprzętu 
w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego;”? 

 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę . 
 
Dotyczy SIWZ Rozdział II – WZÓR UMOWY Dla zadania nr 6. - § 11 pkt.4 

8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: „W przypadku awarii sprzętu 
bądź wyposażenia i naprawy trwającej dłużej niż siedem dni roboczych lub w 
razie konieczności wykonania naprawy w warsztacie serwisowym, Wykonawca 
zobowiązany jest nieodpłatnie dostarczyć Zamawiającemu na czas naprawy 
sprzęt zastępczy, kompatybilny z pozostałym sprzętem stanowiącym przedmiot 
dzierżawy; dostawę i późniejszy odbiór sprzętu zastępczego, jego montaż i 
uruchomienie oraz późniejszy demontaż Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić 
na własny koszt”? 

 
Uzasadnienie: konieczność zamówienia sprzętu zastępczego z zagranicy 
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Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie wskazanego terminu do 7 
dni.  
 
 
Dotyczy SIWZ Rozdział II – WZÓR UMOWY Dla zadania nr 6. - § 11 pkt.6 

9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: „Dostawę sprzętu zastępczego 
oraz wszelkie czynności prowadzące do jego uruchomienia Wykonawca jest 
zobowiązany przeprowadzić w taki sposób, by Zamawiający mógł korzystać ze 
sprzętu zastępczego najpóźniej w siódmej dobie roboczej od zgłoszenia awarii.”? 

 
Uzasadnienie: konieczność zamówienia sprzętu zastępczego z zagranicy 
     
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie wskazanego terminu do 7 
dni.  
 
Dotyczy załącznik nr 4 - Formularz cen jednostkowych – Zadanie nr 6, Część A, Lp 1 

10. Czy Zamawiający oczekuje dostarczenia klonu RP2/18 przeciwciała ? 
 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga klonu 2B11 & PD7/26 
 

Dotyczy załącznik nr 4 - Formularz cen jednostkowych – Zadanie nr 6, Część A, Lp 17 
11. Czy Zamawiający oczekuje dostarczenia klonu 4C4.9. przeciwciała ? 
 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga przeciwciała poliklonalnego. 
 

Dotyczy załącznik nr 4 - Formularz cen jednostkowych – Zadanie nr 6, Część A, Lp 18 
12. Czy Zamawiający oczekuje dostarczenia klonu V9 przeciwciała ? 
 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga klonu V9 
 

Dotyczy załącznik nr 4 - Formularz cen jednostkowych – Zadanie nr 6, Część A, Lp 41 
13. Czy Zamawiający oczekuje dostarczenia klonu SP17 przeciwciała ? 
 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga przeciwciała poliklonalnego. 
 
Dotyczy załącznik nr 4 - Formularz cen jednostkowych – Zadanie nr 6, Część A, Lp 45 

14. Czy Zamawiający oczekuje dostarczenia trzech różnych dyspenserów do użycia trzech 
różnych przeciwciał? 

 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga dostarczenia trzech różnych dyspenserów do użycia 
trzech różnych przeciwciał.  
 

Dotyczy wzoru umowy - Rozdział II SIWZ - Wzór umowy dla zadania nr 6 

15. Par. 2 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu ważności na 3 
miesiące? 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie terminu ważności 
dostarczanych odczynników do 3 miesięcy. Wymogiem Zamawiającego jest dostawa 
odczynników posiadających termin ważności nie krótszy niż 12 miesięcy, za wyjątkiem 
takich materiałów biologicznych, w stosunku do których nie jest możliwy do uzyskania 
12-miesieczny termin ważności.  
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16. Par. 11 ust.1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ,,bezpłatnie'' na ,,w ramach 
czynszu dzierżawnego''? 

 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

W związku z powyższym § 11 ust 1 pierwsze zdanie otrzymuje nowe brzmienie: 
 

§ 11 
1. W okresie dzierżawy sprzętu wraz z wyposażeniem Wykonawca zobowiązany jest do 
utrzymywania sprzętu oraz wyposażenia w pełnej sprawności, a w szczególności 
zobowiązany jest zapewnić w ramach czynszu dzierżawnego: 

 
17. Par. 11 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę tak, by obowiązek wymiany 

dotyczył wyłącznie wadliwego podzespołu/części a nie całego urządzenia? 
 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. W przypadku trzykrotnej awarii tego samego 
elementu w okresie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do wymiany 
urządzenia na nowe, posiadającego nie gorsze parametry techniczno-użytkowe.  

 
18. Par. 13 ust. 1 i 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był 

liczony od daty wystawienia faktury? 
 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Termin płatności liczony jest od dnia 
dostarczenia do siedziby Zamawiającego oryginału dokumentu faktura.  
 

19. Par. 13 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę tak by dostawa odczynników, 
które nie stanowią przedmiotu umowy podlegała zwrotowi, a nie był a traktowana 
jako bezpłatna próbka? 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Wymogiem Zamawiającego jest dostarczanie 
produktów zgodnie z zamówieniem i obowiązującą umowa przetargową.  

 
20. Par. 15 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy 

przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego 
wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni 
robocze? 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany zapis.  

 
21. Par. 16 ust. 1 pkt a) Prosimy o modyfikację ww. postanowienia wzoru umowy w taki 

sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto 
dot. niezrealizowanej części umowy oraz aby przesłanką jej naliczenia były przyczyny 
zawinione przez Wykonawcę? 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisów dotyczących kar umownych.  
 

22. Par. 16 ust. 1 pkt b) - d) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa 
 „opóźnienia” na  „zwłoki”? 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.  
 

23. Par. 16 ust. 4 Prosimy o modyfikację zapisu aby skorzystanie z zakupu 
interwencyjnego opisanego w par. 16 ust. 4 wykluczało zastosowanie kar umownych. 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisów dotyczących kar 
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umownych. 
 
24. Par. 16 Prosimy o dodanie zapisu o brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie 

odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej. 
 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisów dotyczących kar 
umownych. 
 
Niniejszym Wyjaśnieniem Zamawiający wprowadził zmiany do SIWZ między innymi  w 
zakresie : 

1. wymagań dot. opisu przedmiotu zamówienia na zadaniu nr 6 
2. terminu dostawy analizatora, 
3. terminu realizacji zamówieni cząstkowych w zakresie zadania nr 6 będącego jednym z 

kryteriów oceny ofert 
 dlatego Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert. 
 
Nowy termin składania ofert upływa dnia 28.08.2015 r. o godz. 11:00. 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.08.2015 r. o godz. 12:00  

 
W załączeniu : 
- zmodyfikowana SIWZ 
- zmodyfikowany formularz  OFERTY 
                                                                                              
                                                                          
                                                                           Z poważaniem  


