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L.dz…..………….. DZP / 20
Wodzisław Śląski 22.05.2020
Do: Oferenci biorący udział w postępowaniu
na dostawy materiałów eksploatacyjnych
dla Laboratorium– znak sprawy 7/2020/DZP/PN
Działając na podst. Art. 38.2 Ustawy Prawo zamówień publicznych udziela się następujących wyjaśnień
dotyczących ww. postępowania .
Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia:


Pakiet nr 3 pozycja 8 - Czy Zamawiający dopuści probówki o wymiarach 16x105mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
 Pakiet nr 3 pozycja 17 - Czy zamawiający przewiduje zamawianie korków w kolorach według potrzeb, czy o
konkretnej jednej barwie ?
Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zamawiania korków w kolorach.


Pakiet nr 3 pozycja 19 - Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji podłoże transportowe Stuart?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.


Pakiet nr 3 pozycja 32 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników z PE?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.


Pakiet nr 4 – odczynniki bioch. Do aparatu A-15, paski do moczu, testy – krew w kale:

a)

Czy w pozycji 7 (glukoza) Zamawiający dopuści opakowanie 200ml bądź 500ml z przeliczeniem ilości
opakowań w formularzu cenowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
b) Czy w pozycji 31 Zamawiający dopuści paski w opakowaniu a’50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości
opakowań w formularzu cenowym?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
c)

Czy w pozycji 32 (FOB) Zamawiający dopuści test o czułości min. 2 ug/g w kale co daje 40 ng

hemoglobiny/ml bufora po ekstrakcji?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
6. Dotyczy Części nr 6 pozycja 18 - Zwracamy się z prośba do Zamawiającego o możliwość zaoferowania testów w
opakowaniach po 20 sztuk. Obecnie na rynku brak jest testów tego typu konfekcjonowanych po 10 sztuk w
opakowaniu.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
7. Pytanie 2 Dotyczy Części nr 6 pozycja 18 - Czy Zamawiający wymaga testu kasetkowego do jednoczesnego
wykrywania i różnicowania 5 klas karbapenemaz (KPC, OXA, VIM, IMP, NDM) na jednej płytce testowej?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga testu kasetkowego na jednej płytce testowej.
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8. Dotyczy Części nr 7 pozycje 1-52 (krążki antybiotykowe) - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o
możliwość zaoferowania krążków antybiotykowych pakowanych po 4 fiolki, które są umieszczone w plastikowej
tubie wielorazowego użytku z pochłaniaczem wilgoci znajdującym się w wieczku tuby. Taki sposób pakowania
eliminuje konieczność posiadania przez Zamawiającego dodatkowych pojemników koniecznych do
przechowywania rozpakowanych z blistrów fiolek i pozwala na ciągłe korzystanie z pochłaniacza wilgoci a tym
samym umożliwia przechowywanie używanych krążków zgodnie z zaleceniami producenta.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
9. Dotyczy Części nr 7 pozycje 62-66 (szczepy wzorcowe) - Zwracamy się do Zamawiającego o możliwość
zaoferowania szczepów wzorcowych z pierwszego pasażu w postaci krążków liofilizowanych pakowanych w
fiolkach po 10 sztuk. Krążki ze szczepami całkowicie rozpuszczają się na płytce agarowej lub w bulionie.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytania dotyczące:
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: Zamawiający dopuszcza.
Projektu umowy:
Dotyczy § 1ust. 3 - Z uwagi specjalne ceny oferowane Zamawiającemu przez wykonawców, kalkulowane na
podstawie ilości podanych przez Zamawiającego w przetargu, czy Zamawiający nie rozważy możliwości zmiany
zapisu na: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji Umowy, jednak niezrealizowana wartość
umowy nie może być większa niż 20% wartości umowy”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Dotyczy § 4 ust 1.- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu 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: Zamawiający nie wyraża zgody.
Dotyczy § 4 ust 2. - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie zapisu mówiącego o telefonicznym składaniu
zamówień?
Czy Zamawiający zdaje sobie sprawę, iż w świetle prawa, (Ustawa o dyscyplinie finansów publicznych, Kodeks
Cywilny), czynność prawną, jaką jest składanie zamówień, może dokonywać jedynie Kierownik Jednostki, a zatem
bez wskazania w umowie i upoważnienia osoby, która w Jego imieniu będzie składać zamówienie, zamówień
telefonicznych może dokonać jedynie Kierownik Jednostki? Ponadto składanie zamówień drogą telefoniczną działa
na niekorzyść obu Stron, może prowadzić do nieporozumień. Pamiętajmy również, iż Ustawa Prawo zamówień
publicznych nie dopuszcza formy porozumiewania się telefonicznego, zatem również korespondencja dotycząca
umów przetargowych powinna odbywać się drogą pisemną. Wobec powyższego Zamawiający powinien wykreślić,
że wzoru umowy, iż składanie zamówień będzie następować drogą telefoniczną.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy. Zamówienie telefoniczne będzie niezwłocznie potwierdzone emailem lub faxem.
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Dotyczy § 5 ust. 1 pkt. 1 b)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 0,5% wartości umownej
produktów nie dostarczonych w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki z uwagi na nieadekwatność ich
wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?
Wprawdzie nie istnieją przepisy regulujące wysokości kar umownych, jednak przy ustalaniu wysokości kar
Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności stron, a tym samym wymagać od
Wykonawcy płacenia kar w takiej samej lub nieznacznie wyższej wysokości, w jakiej sam Zamawiający może
ewentualnie płacić za zwłokę w płaceniu za towar.
Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar umownych. Kary
umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w stosunku do Wykonawcy, a nie prowadzić do wzbogacenia się
Zamawiającego, a taką funkcję zaczynają pełnić w momencie, gdy okazuje się, iż wartość kary umownej może
przekroczyć wartość zapłaty należną Wykonawcy za dostarczony towar. Nadto liczenie kary umownej w wysokości
3% wartości netto niezrealizowanej w terminie dostawy jest wysoce niesprawiedliwe i na gruncie prawa cywilnego
obecna wysokość odsetek, którą Zamawiający narzuca, może zostać uznana za świadczenie nienależne, dające w
skali roku odpowiednio, 1095%, wartości zamówionej dostawy. W tym miejscu należy przywołać treść art. 484 § 2
Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części dłużnik
może żądać zmniejszenia kary umownej, to samo dotyczy przypadku, gdy kara jest rażąco wygórowana. Dlatego też
w przypadku braku zgody Zamawiającego na zmniejszenie kar umownych w momencie, gdy będą one naliczane,
Wykonawca będzie zmuszony podjąć odpowiednie kroki prawne celem miarkowania tych kar, a co za tym idzie
ochrony swoich interesów.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
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