Warszawa, dnia 27.11.2014r.
Nr sprawy SPZOZ.U.704/2014
ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r -Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą”
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa -Ursynów zawiadamia,
iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p.n. „system
próżniowy do pobrań krwi” (Nr sprawy SPZOZ.U.704/2014) wpłynęły zapytania do
SIWZ.
Treść zapytań wraz z odpowiedziami zamieszczono poniżej.
Ponadto, Zamawiający informuję że w związku z wprowadzonymi modyfikacjami do
SIWZ oraz licznymi zapytaniami do SIWZ ulega zmianie termin składania ofert.
Oferty należy składać do 03.10.2014r. do godz. 8.30. Otwarcie ofert odbędzie się
03.10.2014r. o godz. 8.45.

Zapytanie nr 1 z dnia 26.11.2014r.
Pytania dotyczące treści SIWZ:
Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do
trzech lub czterech miejsc po przecinku? Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo
Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do
trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest
elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości
zakupienia jednej sztuki ezy, końcówki czy szkiełka)”.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na podanie cen jednostkowych za 1 szt.
zaoferowanego przedmiotu zamówienia z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku.

Pytania dotyczące projektu umowy:
Dotyczy §3 ust. 1 c)
Czy Zamawiający dopuści zmianę terminu, w którym Wykonawca ma załatwić reklamację na termin
realny tj.
- dla reklamacji ilościowych – realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 5 dni robocze od
chwili jej otrzymania,
- dla reklamacji jakościowych - realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 7 dni roboczych
od chwili otrzymania próbek reklamowanego towaru.
Wykonawca, aby rozpatrzyć reklamację jakościową musi najpierw zbadać zwrócony towar i następnie
podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur,
co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 5 dni
jest trudne do wykonania.
W razie pozostawienia dotychczasowego zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów
kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji zapisów §3 ust. 1 c) wzoru umowy
stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ. Pierwotny zapis w brzmieniu:
„c) wymiany w ciągu 3 dni roboczych dostarczonego przedmiotu umowy, w przypadku stwierdzenia przez
Zamawiającego jego wad lub niezgodności z zamówieniem.”
otrzymuje brzmienie:
c) wymiany w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez Wykonawcę reklamowanego towaru, w
przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego jego wad lub niezgodności z zamówieniem.”

Dotyczy §5 ust. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu 3 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.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Dotyczy §7 ust. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie słowa „prawidłowo”?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Dotyczy §8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu „a dla probówek do koagulologii 6 miesięcy”?
Informacja o okresie ważności jakiego wymaga Zamawiający została również podana w treści SIWZ
pkt. 4. 9)
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji zapisów §8 wzoru umowy stanowiącego
załącznik nr 7 do SIWZ. Pierwotny zapis w brzmieniu:
„Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres ważności podany przez producenta, ale
nie krótszy niż 12 miesięcy od momentu dostarczenia Zamawiającemu.”
otrzymuje brzmienie:
„Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres ważności podany przez producenta, ale
nie krótszy niż ….. miesięcy od momentu dostarczenia Zamawiającemu.”
Minimalny okres gwarancji został określony w treści SIWZ w pkt. 4. 9). Ponieważ okres gwarancji jest
jednym z kryteriów oceny oferty, w umowie zostanie wpisany okres zaoferowany przez Wykonawcę.
Dotyczy §11 ust 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej z 0,5% do wysokości
%?

0,1

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Dotyczy §11 ust 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z projektu umowy zapisu: „- odmowy dostarczenia
zamówionego towaru – w wysokości 10% zamówionego towaru, a niedostarczonego towaru”?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia:
Załącznik nr 1 pozycja 4-13
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu pakowanego po 100 szt.?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktów wymienionych w poz. 4-13
załącznika nr 1 do SIWZ pakowanych po 100 szt. Wykonawca oferujący powyższe konfekcjonowanie
asortymentu winien dokonać odpowiedniego przeliczenia ilości i naniesienia zmiany w rubryce „Ilość”
załącznika nr 1 do SIWZ.
Załącznik nr 1 pozycja 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igieł motylkowych z drenem 29 cm? Większa
długość drenu pozwala na łatwiejsze i bezpieczniejsze manewrowanie podczas pobierania krwi.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktów wymienionych w poz. 4
załącznika nr 1 do SIWZ z drenem 29 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Załącznik nr 1 pozycja 8
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści dla probówek do badań glukozy inny rodzaj
antykoagulantu niż K3EDTA pod warunkiem, że zapewni on prawidłowe badanie poziomu glukozy we
krwi?
Antykoagulant K3EDTA jest najstarszym znanym koagulantem krwi stosowanym w jej badaniach, ale
też najgorszym jakościowo, najtrudniej się rozpuszczającym i powodującym najczęściej powstawanie
mikroskrzepów. Obecnie coraz częściej stosuje się do preparowania krwi koagulanty nowszej
generacji, co prawda droższe, ale o wyższej jakości, takie na przykład jak heparyna sodowa czy
litowa. Dają one znacznie większą gwarancję nie powstawania skrzepów we krwi. Ponieważ rodzaj

zastosowanego antykoagulantu nie ma wpływu na proces badania poziomu glukozy, o ile
antykoagulant jest związkiem sodu, w interesie Zamawiającego leży nieograniczanie wymaganego
rodzaju antykoagulantu.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Załącznik nr 1 pozycja 9
Czy Zamawiający dopuści probówki z korkiem uszczelniającym się do wewnątrz probówki? Specjalna
konstrukcja korka zapobiega przypadkowemu otwarciu się probówki np. po jej wcześniejszym
otwarciu.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Załącznik nr 1 pozycja 12
Czy Zamawiający w celu nie utrudniania uczciwej konkurencji i zagwarantowania otrzymania większej
ilości konkurencyjnych ofert, oraz wyłonienia najkorzystniejszej oferty spełniającej oczekiwania
Zamawiającego, wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 12 do osobnego pakietu?
Zamawiający dla poz. 12 postawił wymóg, że wymaga, aby probówki były kompatybilne z
analizatorem firmy Vacuette model SRS20/II. Taki wymóg Zamawiającego oznacza w praktyce, że do
postępowania przetargowego będą mogli przystąpić tylko wykonawcy oferujący system Greiner BioOne posiadający probówki dedykowane do analizatora Vacuette model SRS20/II. Dla probówek do
OB innych systemów, nawet jeśli będą kompatybilne z analizatorem Vacuette model SRS20/II, firma
Greiner Bio-One nie da gwarancji otrzymywania prawidłowych wyników badań na ich analizatorze, co
praktycznie wyklucza zaoferowanie tych probówek.
Za wyłączeniem probówek do OB. do osobnego pakietu przemawia również argument, że nie ma
żadnego wymogu prawnego i formalnego, który narzucałby Zamawiającemu, aby wszystkie produkty
stanowiące tzw. „zamknięty system do pobierania krwi” znajdowały się w jednym pakiecie. Dlatego też
coraz więcej jednostek Służby Zdrowia np. w Zespole Opieki Zdrowotnej Łódź – Bałuty –
postępowanie nr ZP/01/2014, czy w tak renomowanym szpitalu jak np. Szpital Uniwersytecki Nr 1 im.
Dr. A. Jurasza w Bydgoszczy – postępowanie nr SU/NZP/361-1/94-12, bardzo często dzielą
asortyment zamkniętego systemu do pobierania krwi na poszczególne tematyczne pakiety,
wydzielając do osobnego pakietu probówki podciśnieniowe do pobierania i preparowania krwi do
badań i do osobnego pakietu wydzielają np. probówki do oznaczania OB. i czytnik OB. Taki podział
pakietu daje Zamawiającemu gwarancję na otrzymanie większej liczby bardziej konkurencyjnych ofert
na produkty od Wytwórców specjalizujących się w danych produktach.
Ponadto podział pakietu na probówki i sprzęt do oznaczania OB, leży w interesie Zamawiającego,
gdyż:
- umożliwia złożenie ofert na probówki większej liczbie wykonawców,
- doprowadzi do otrzymania przez Zamawiającego tańszych i lepszych jakościowo ofert zarówno na
probówki jak i sprzęt do oznaczania OB przez zwiększenie konkurencyjności, jest to więc korzystne
ekonomicznie dla Zamawiającego, bowiem przyczyni się do ekonomicznej optymalizacji zakupów.
- nie narusza uczciwej konkurencji.
W związku z powyższym wydzielenie z załącznika nr 1 pozycji 12 służących do oznaczania OB. leży w
interesie Zamawiającego, dlatego wnosimy jak na wstępie.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydzielenie pozycji 12 z pakietu, to czy Zamawiający wyrazi
zgodę na zaoferowanie probówek na 1,28 ml krwi pasujące do zaoferowanego czytnika?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 2 z dnia 26.11.2014r.
Pytanie 1 dot. Załącznik nr 1 – formularz asortymentowo-cenowy, pozycje 5 do 12
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w wyżej wymienionych pozycjach probówek
pakowanych w opakowanie zbiorcze po 100 sztuk? Ogólna liczba zaoferowanych probówek będzie
zgodna ze wskazaną w Załączniku nr 1 do SIWZ.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktów wymienionych w poz. 5-12
załącznika nr 1 do SIWZ pakowanych po 100 szt. Wykonawca oferujący powyższe konfekcjonowanie
asortymentu winien dokonać odpowiedniego przeliczenia ilości i naniesienia zmiany w rubryce „Ilość”
załącznika nr 1 do SIWZ.
Pytanie 2 dot. Załącznik nr 1 – formularz asortymentowo-cenowy, poz. 12
Czy Zamawiający w wyżej wymienionej pozycji wyrazi zgodę na zaoferowanie probówki do OB. do
metody automatycznej o pojemności 1,8ml wraz z dzierżawą kompatybilnego z nią analizatora, innego
niż Vacuette SRS-20?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 3 dot. Załącznik nr 1 – formularz asortymentowo-cenowy, poz. 10
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z probówki morfologicznej o pojemności 1 ml na rzecz
zastąpienia ich probówkami o pojemności 2 ml?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 4 dot. Załącznik nr 1 – formularz asortymentowo-cenowy, poz. 13
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w wyżej wymienionej pozycji uchwytów
jednorazowych pakowanych w opakowanie zbiorcze po 250 sztuk? Ogólna liczba zaoferowanych
uchwytów będzie zgodna ze wskazaną w Załączniku nr 1 do SIWZ.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktów wymienionych w poz. 13
załącznika nr 1 do SIWZ pakowanych po 250 szt. Wykonawca oferujący powyższe konfekcjonowanie
asortymentu winien dokonać odpowiedniego przeliczenia ilości i naniesienia zmiany w rubryce „Ilość”
załącznika nr 1 do SIWZ.
Pytanie 5 dot. Załącznik nr 1 – formularz asortymentowo-cenowy
Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do
czterech miejsc po przecinku? Zgodnie bowiem z linią orzecznictwa dopuszcza się podawanie cen z
dokładnością do czterech miejsc po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa
jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości
zakupienia jednej sztuki probówki). (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06)
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Odpowiedzi udzielono w zapytaniu pierwszym.
Pytanie 6 dot. Załącznik nr 4 – projekt umowy, §2 ust.2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umownych w §2 ust.2 i wydłużyć termin dostawy
do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7 - Załącznik nr 4 – projekt umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisów umownych w §2 następujące treści:
„Termin dostawy „cito” w ciągu 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez
Zamawiającego.”
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

