Sekcja Zamówień Publicznych

faks: 18 3372 710

e-mail: zampub@szpitallimanowa.pl

Pismo: NZ/08/D/N/AC/2018/26/2018

Limanowa dnia: 2018-02-13

Wszyscy zainteresowani !!!
ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ nr 1
Informujemy, iż w dniu 2018-02-09 i 2018-02-12 wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 38 ust. 2 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
Zamówień Publicznych (T.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579) w trybie przetarg nieograniczony, na:
Dostawy: odczynników, kontroli, kalibratorów i matreiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora
parametrów krytycznych, odczynników i materiałów zużywalnych do analizatora Starlyte V, pasków
plastikowych z antybiotykami, testów immunochromatograficznych kasetkowych, krążków antybiogramowych,
krążków diagnostycznych oraz testów do oznaczania wrażliwości na kolistynę metodą mikrorozcieńczeń w
bulionie ujęte w 7 zadaniach asortymentowych.,
Treść wspomnianej prośby jest następująca:
Zastaw nr 1
Dotyczy SIWZ
Pytanie 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy towaru do 7 dni roboczych, a terminu dostaw cito
do 72 h?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Dotyczy zadania 3:
Pytanie 2 - Czy Zamawiający akceptuje zaoferowanie testów do określania MIC wykonanych na standardowym podłożu
celulozowym? Zgodnie z informacją producenta testy te zapewniają prawidłowe przyleganie paska do podłoża, nie ma możliwości
wytworzenia się mikropęcherzyków powietrza pod paskiem (nośnik ten, w przeciwieństwie do plastiku, jest przepuszczalny dla
powietrza), czego konsekwencją jest równomierne i szybkie przenikanie antybiotyku do podłoża.
Odpowiedź: Nie.
Pytanie 3 - Prosimy u wykreślenie zapisu pkt 8.4.5) Inne wymagane dokumenty pkt 7. Kryteria interpretacji MIC są określane
przez Konsultanta Krajowego ds. Mikrobiologii i jako dystrybutor nie mamy obowiązku przygotowania takich zestawień.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie 4 - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dołączenia do oferty opinii Konsultanta Krajowego ds. Mikrobiologii ?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Dotyczy zadania 5:
Pytanie 5 - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dołączenia do oferty opinii Konsultanta Krajowego ds. Mikrobiologii ?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Zestaw nr 2
Dotyczy zadania nr 7
Pytanie 1 - Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej w pkt. 4 wymagań dotyczących testów podając wartość MIC
kolistyny w zakresie 0,25 – 16 mg/L zamiast 0,25-16 µg/ml?
Odpowiedź: Tak. Zamawiający koryguje zapis w pkt. 4 wartość MIC kolistyny w zakresie 0,25-16 µg/ml.
Pytanie 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu w opakowaniu umożliwiającym wykonanie 16 oznaczeń (4x4
testy) i zaoferowanie 32 takich opakowań?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3 - Czy Zamawiający uzna za spełnieni wymagań zawartych w punkcie 8.4, podpunkt 4 SIWZ jeżeli Wykonawca
przedstawi certyfikat kontroli jakości wydany przez producenta testu?
Odpowiedź: Tak
Pytanie 4 - Czy Zamawiający mógłby dokładniej określić jaki rodzaj dokumentu należy przedstawić na potwierdzenie spełniania
wymagań określonych w punkcie 8.4, podpunkt 4 SIWZ?
Odpowiedź: Certyfikat kontroli jakości dołączony będzie do dostawy.
Dotyczy umowy
Pytanie 5 - Czy wyrazi zgodę na transport oferowanego produktu w zadaniu nr 7 w temperaturze odbiegającej od wymaganej
temperatury przechowywania jeżeli nie powoduje ona zmian fizyko-chemicznych zamawianego towaru?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Zestaw nr 3
Pytanie 1 - Dot. zadania nr 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby certyfikaty kontroli jakości były dostępne na stronie
internetowej oferenta, do której Zamawiający posiada bezpłatny, całodobowy dostęp, bez konieczności dostarczania ich z każdą
dostawą ? Adres strony internetowej zostanie podany w ofercie.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 2 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na pozostawienie w formularzu ofertowym, zapisów dotyczących tylko tych części,
na które Wykonawca będzie składał ofertę? Zapisy dotyczące pozostałych pakietów zostaną usunięte.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 3 - Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane paski gradientowe do oznaczania wartości MIC pochodziły od jednego
producenta, przez co zapewni Zamawiającemu właściwą kontrolę nad procesem diagnostycznym (kontrola jakości) oraz nad
powtarzalnością metody?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.
Pytanie 4 - Czy Zamawiający wymaga aby paski gradientowe do oznaczania wartości MIC miały pozytywną opinię KORLD,
którą należy dołączyć do oferty ?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.
Pytanie 5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące terminy ważności:
Zadanie nr 3 Poz. 3 – min. 6 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego ?
Uzasadnienie: ze względu na skład, komponenty i system produkcji odczynników – nie można
określić terminu ważności
oferowanego asortymentu na podany w SIWZ. Oferowane terminy ważności zostały podane zgodnie z zaleceniami producenta.
Pytania do umowy:
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 6 - §5 ust. 5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu do 5 dni roboczych?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 7 - §7 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:
,,W razie wystąpienia opóźnienia w realizacji dostaw Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 1 % wartości brutto
zamówionego a niedostarczonego w terminie towaru - za każdy dzień opóźnienia, przekraczający termin realizacji zamówienia
określony w § 2 ust. 2,”?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 8 - §7 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:
,,W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w całości lub w części z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca,
Zamawiający będzie uprawniony do nałożenia na Wykonawcę kary umownej w wysokości 5% niezrealizowanej wartości brutto
wynagrodzenia określonego w § 3”?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 9 - §7 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:
,,W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 2, Zamawiający będzie uprawniony do
nałożenia na Wykonawcę kary umownej w wysokości 5% niezrealizowanej wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 3”?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 10 - §7 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:
,,Kary, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 płatne są w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę wezwania do ich
zapłaty.”?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Zestaw nr 4
Dotyczy: Projekt umowy – zadania nr 2-7
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Pytanie 1 (§ 9) Czy Zamawiający dopuści, po każdorazowej konsultacji z Zamawiającym w razie zaistnienia niniejszej sytuacji,
możliwość zaoferowania zamiennika produktu w trakcie realizacji umowy, o innej nazwie, kodzie i/lub sposobie opakowania
produktu oraz zbliżonych parametrach jakościowych w stosunku do produktu zaoferowanego w danej pozycji oferty w sytuacji,
gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, jest on niedostępny u producenta? W przypadku innego sposobu pakowania
(konfekcji), cena za opakowanie zbiorcze oferowanego zamiennika zostałaby przeliczona w ten sposób, że cena za sztukę lub
oznaczenie zamiennika byłaby równa cenie za sztukę lub oznaczenie produktu znajdującego się danej pozycji umowy.
Uzasadnienie: Wprowadzenie niniejszego zapisu pozwoli zarówno na zabezpieczenie ciągłości procesu diagnostycznego i
uchroni, zarówno Zamawiającego oraz Wykonawcę przed nieoczekiwanymi oraz niezależnymi od nich skutkami wypadków
losowych, do których mogą należeć: czasowa awaria linii produkcyjnej u producenta, czasowe wycofanie produktu przez
producenta brak dostępności surowców, niekorzystne zmiany makroekonomiczne czy wpływ klęsk żywiołowych?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, po każdorazowej konsultacji z Zamawiającym możliwość zaoferowania
zamiennika produktu tylko o identycznych parametrach jakościowych.
Pytanie 2 (§ 9 ust. 1 pkt 7 lit. a) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zwiększenie cen jednostkowych brutto, a co za tym idzie
wartości brutto umowy, w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 3 (§ 9 ust. 1 pkt 7 lit. a) 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 dopuszcza.
Pytanie 4 (§ 9 ust. 1 pkt 7 lit. a) 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 dopuszcza.
Pytanie 5 (§ 7 ust. 1) Czy Zamawiający dopuści zmianę określenia "opóźnienie" na "zwłoka"?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 6 (§ 7 ust. 1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczania kar od wartości NETTO?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.
Pytanie 7 (§ 7 ust. 2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczania kar od wartości NETTO?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.
Pytanie 8 (§ 7 ust. 3) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczania kar od wartości NETTO?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.
Pytanie 9 (§ 7 ust. 1) Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu kar umownych, których suma nie
przekroczy 10% wartości netto przedmiotu Umowy?
Odpowiedź: Zamawiający nadaje § 7 ust 1 następujące brzmienie:
”W razie wystąpienia opóźnienia w realizacji dostaw Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 2 %
wartości brutto wynikającej z danego zamówienia - za każdy dzień opóźnienia, przekraczający termin realizacji
zamówienia określony w § 2 ust. 2, jednak nie więcej niż 10% wartości umowy”.
Pytanie 10 Czy Zamawiający dopuści e-mailowy sposób porozumiewania w przypadku reklamacji?
Dotyczy: SIWZ rozdział 8 punkt 8.4. punkt 5 podpunkt 3, 4 (karty, katalogi)
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie dokumentów w postaci elektronicznej na płycie CD wraz z
oświadczeniem potwierdzającym zgodność kopii na płycie z elektronicznymi pierwowzorami?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 12 W przypadku konieczności dostarczenia dokumentów w postaci papierowej, czy Zamawiający wyrazi zgodę na
przesłanie ich w postaci zbindowanych tomów, gdzie poświadczenie za zgodność będzie widniało tylko na pierwszej stronie
tomu dla jego pozostałych stron?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Zestaw nr 5
Dotyczy Zadania nr 1
Pytanie 1 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie czasu naprawy aparatu do 48 godzin w dni robocze. W przypadku
przekroczenia tego terminu zobowiązujemy się do pokrycia kosztów wykonania badań na zewnątrz.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 2 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie wysokości kar umownych w §7 pkt. 1 do wysokości 1% za każdy
dzień opóźnienia lub ograniczenie odgórne do wartości nie większej niż 20% wartości umowy.
Jednocześnie prosimy o doprecyzowanie, ze kary za nieterminowe dostawy będą naliczane od wartości towaru niedostarczonego
w terminie.
Odpowiedź: Zamawiający nadaje § 7 ust 1 następujące brzmienie:
”W razie wystąpienia opóźnienia w realizacji dostaw Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 2 %
wartości brutto wynikającej z danego zamówienia - za każdy dzień opóźnienia, przekraczający termin realizacji
zamówienia określony w § 2 ust. 2, jednak nie więcej niż 10% wartości umowy”.
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Zestaw nr 6
Pytanie 1 dotyczy pakiet 5
Czy Zamawiający dopuści krążki antybiotykowe konfekcjonowane w hermetycznie zamkniętym opakowaniu, które zawiera 4
fiolki z krążkami po 50 sztuk każda zabezpieczone pochłaniaczem wilgoci?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 2 dotyczy pakietu nr 7
Czy we wskazanym pakiecie Zamawiający odstąpi od wymogu podłoża MH a w jego miejsce dopuści zaoferowanie medium
(podłoże do przygotowania inokulum) dedykowanego przez producenta do wykonania testów lekowrażliwości, w ilości równej
ilości testów.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Zestaw nr 7
Zadanie nr 7 – testy do oznaczania wrażliwości na kolistynę metodą mikrorozcieńczeń w bulionie:
Pytanie 1 Czy Zamawiający wymaga zaoferowania testu, w którym wynik odczytuje się na zasadzie zmiany koloru, a nie
zmętnienia próbki?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza ale nie wymaga.
Pytanie 2 Czy Zamawiający wymaga testu, który jest stabilny 30 dni po otwarciu?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.
Przedstawione stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii, zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2
ustawy pzp, zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
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