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Dotyczy postępowania: ,,Zakup i dostawa odczynników, podłożybakteriologicznych wtaz z
dzierżawą aparatów, oraz dostawa jednorazowego sprzętu laboratoryjnego i nakłuwaczy

W związku z wniesieniem pytani a przez Wykonawców, Zamawiający przedstawia treśćpl,tania
i udziela pisemnych wyjaśnień, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września ż0l9 roku Prawo
zamówień publi cznych (Dz. U. z 2019 r. poz. ż019 z póżniejszymi zmianami).
Lp.
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Zamawiający dopuścinakłuwacze o równoważnej
konstrukcji, Nakłuwacz bezpteczny specjalnie ostrzone,
trójpłaszczyznowe lgĘ ze stali nierdzewnej pokryte silikonem
prosta intuicyjna obsługa - akĘwacja nakłuwacza poprzez
dociśnięcie do opuszka palca igły sterylizowane promieniarni
gamma mechanizm bezpieczeństwa eliminujący możliwość
przypadkowego zakłucia produkt sterylny jednorazowego
uĄtku używany do uzyskiwania próbek kwi stosowanych rł,
różnego rodzaju testach diagnosĘcznych, przede wszystkim w

Czy

Odpowiedź
Zam awiaj ący nie d opuszcza

badaniach poziomu glukozy oraz cholestero|u dostępny jest v,

cźerech wersjach odpowiadających różnym potrzebom w
zakresie

wielkościpróbki krwi oraz różnyn rodzajom skóry pacjenta
akĘwowane poprzez dociśnięcieod góry do opuszka palca?

2

TreśćSIWZ:

Z amaw iaj ący d,o pll szcza

Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkorłych za l
sź. wyrobów z dokładnościądo trzech lub cźerech miejsc po
przecinku?

z

orzecznictwem Zespołu Arbitrów (orzecznictwo
Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/1-2 546/06) ,,dopuszcza się
podawcmie cen z dokładnościq do trzech, a nawet 4 m-c po
przecinku, dla wyrobów masowch, wówczas, cena jednostkowa
jest elementem kalkulacyjnym ceny vynikowej, a nie cenq
transakcyjnq (nie ma, bowiem możliwościzakupienia jednej
sztuki ezy, końcówki czy szkiełka) ".

Zgodnie
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Zamawiający nie wyraża zgody

proiektu umowv - dotvczv pakietu nr 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nakłuwaczy,
które nie są nakłuwaczami ,,typu grzybkowego". Opis

przedmiotu zamówienia poprzez określenie nakłuwacza jako
,,Ęp grzybkowy" n arusza zasady uczciwej konkurencji, ponieważ
sugeruje produkt konkretnego producenta firmy HTL-Strefa i
eliminuje inne produkty równoważne, jak choćby nakłuwacze
automatyczne, które posiadają inny kształt, oraz boczny
mechanizm spusto\ł},

Nakłuwacz z bocznym przyciskiem nvalniającym igłę jest
równie bezpieczny dla uĄtkownika i pacjenta jak nakłuwacz
,,grzybkowy", a przy tym ergonomiczny i łatwy w użyciu.
Dodatkową zaletą bocznego umieszczenia przycisku jest
zniwelowanie siły nacisku osoby pobierającej krew, dzięki
czemu penetracja skóry jest szybka, ale zarazem delikatna i co za

tym idzie, zdecydowanie mniej bolesna dla pacjenta. W

nakfuwaczach tego typu lzecł^,vista głębokośćwkłucia jest
1ednoznaczna z głębokościągwarantowaną przez producenta dla
danego typu nakłuwacza, ale jednocześnie mniejsza niż przy
nakłuwaczach z naciskiem gómym (nakłuwacz w kształcie
grzybka), gdzie zaleĄ ona w dużej mierze od siĘ przyłożenia
nakłuwacza przez osobę pobierającą oraz sam moment nacisku z
góry, prry zwa|nianiu igły.
Zatem dopuszczenie nakłuwaczy z bocznym przyciskiem lezy w
interesie Zamawiającego, bowiem doprowadzi do złożeniaofeń
na produkt o nowoczesnej konstrukcji, a przy tym w bardzo
korzystnei cenie, co leży w interesie publicznym.
4

proiektu

umorryv

- dowczy pakietu nr

2:

Zamawiający nie wyraża zgody

Dotvczv § 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do

paragrafu

sformułowania, iż,,Zamawialący będzie składałzamówienia
według bieżących potrzeb, przy czym wańośćzamówienia
jednostkowego nie powinna być mniejsza niżż00 zł netto"?

Prośbęmory+uujemy to tym, że dla zamówień poniżej 200 zł
koszty transpoltu na które składajq się m.in.: koszty opakowania

trąnsportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów
przewozowych i faktury, koszty doslarczenia towaru przez
przewoźnika, sq y)yższe niż wartość marł uzyskanej ze sprzedaĄ
towaru o takiej wartości.
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Proieklu umowv - dotvczv Pakielu nr

Zamawialący nie dopuszcza

2:

Dotycry § 5 ust. 1,1 a
Czy Zamawiający dopuści zmianę zapisu powyższego paragrafu
na:

- niewykonania całościlub części zamówienia w terminie, w
rwsokości 0.17o kwotv netto niezrealizowanego zamówienia.
Zamawiajqcy ma obowiqzek opierać się na zasadzie równości i
ekwiwalentności st/on, a tym sałnym wymagać od Wykonrnłcy
płacenia kar w takiej samej wysokości, w jakiej sant
Zamawiajqcy może ewentualnie płacić za ałłokęw placeniu za
towar, w tym przypadku chodzi o katy w wysokości odselek
ustawovych.
Wysokie kary narzucone pfzez Zamawiajqcego wywołujq niczym

nieuzasadnione korzyścidla Zamawiajqcego, wykorzystujqc
potknięcia Wykonawcy, na które Wykonałca może nie mieć
wpĘwu, co nie oanacza, że nie ponosi odpowiedzialności.

Można domniemywać, że Zalnasu iaj qcy wprow adzaj qc wys okie
kary zamierza zdopingować Wykonawcę do lerminowego
wy+liqzywania się ze swoich obowiqzków, jednak jest wiele
innych sposobów na zdyscyplinowanie Wykonawcy. Nie trzeba od
razu wprowadzać tak wysoktch kar. Ich celem nie może być
wzbogacanie się z powodu nieterminowych dostrłw.

Naszym zdaniem, ewentualne zabezpieczenie

interesów

Zamawiaj qcego poprzez wprowadzanie wysokich kar umownych,
jest błędnym poglqdem, bo jezeli dochodzi już z różrrych przyc4,n

do opóźnienia w dostawie to|,aru, to przecież bez względu na
wysokość kary, Zamcrwiajqcy nagle nie otrzyma towaru. Kara
sama w sobie nie stanowi panaceum na niebezpieczeństwo
i wyrzqdzenia |ym szkody
niedostarczenia towalu
Zamcłłiajqcemu,

W zwiqzku z

powyższym sugerujemy tnoĄlfikację zapisu:
nievykonania całościlub częścizamówienia w terminie , v
wysokości 0,]ań hłoty netto niezrealizowanego zamówienia,
tak, aby wysokość kar za opóźnienie w spelnieniu zobowiqzania
była liczona nie od wartościcalej umowy, ale od wartości
nieclostarczonego w terminie towaru. Liczenie kar od całej
wartości umow jest, bowiem niesprawiedliwe, gĄ,ż wykonawca,
któty spóźnit się z dostawq o wartości np. 500 zł-, będzie
obciqżony karq liczonq od wartościnp. 50000 zł., a zatem
niewspółmiernq do przewinienia. To tak, jakby wykonawca liczył
Zamawiajqcemu odsetki za nieterminowe płatnościod wartości
całej umowy, a nie od wartości nieuregulowanej w lerminie
Jaktury. Na takq sytuację Zamawiajqcy nie wyraziłby zgody,
karami l
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od całej wartości umowy tj. od waflości towarów dostarczonych
y) terminie + od towarów, na które jeszcze zalncrwiajqcy nie
złożyłzamówienia?
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proiektu umowv - dotyczv pakietu nr

DoĘczy

§ 5 ust.

Zamawiający nie wyraża zgody

2:

1.1 b oraz2

Czy

Zama:wiający wyrazi, zgodę na zmianę zapisu
niezrealizowanej wartości umo,łry brutto (wskazanej

na ,,5%o
§ 4 ust.

2 )"?

Zamawiajqcy zastrzegł sobie prawo do częściowej realizacji
umowy, a zatem prov]o zmniejszenia wartości zakupionego
towaru. W kontekście tego prawa, naliczanie kar przez
zama]Ą,iajqcego od wartościcałej umowy w przypcldku
odstqpienia od umowy z winy wykonrrwcy jest niesprctwiedliwe i
kłzywdzqce wykonmłcę. Zapis § 5 ust. l a umowy powoduje, że
wykonawca który ponosi ryzyko braku załnierzonego zysku,
ponosi dodatkowo lyzyko obciqżenia karami za pułap cenowy,
które jest szacunkowy i nie wiqżqcy Zamrłwiajqcego. |Y zwiqzku
z pol|yższym prosimy o zmianę sposobu liczenia kary na od
n i e zr e

1

al i z ow anei w art o śc i umowy.

DoĘczy terrninu składania ofert

Zamawiający nie wyraża zgody

Mając na uwadze wielośćkwestii wymagających wyjaśnienia,
doprecyzowania bądź modyfikacj i, wnosimy o przedłużenie
terminu składania ofert min. 3 dni robocze.

Proszę o ulłzględnienie wprowadzonych modyfikacji SWZ.
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