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Świnoujście, 21/07/2016 r.

Szpital Miejski im. Jana Garduły
w Świnoujściu sp. z o.o.
ul. Mieszka I 7
72 – 600 Świnoujście
(zampub@szpital-swinoujscie.pl)

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PRZETRAGOWEGO PN.:
Dostawa odczynników i materiałów kontrolnych dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły
w Świnoujściu sp. z o. o.
W związku z zapytaniem Wykonawcy w sprawie w/w postępowania – Zamawiający działając w myśl art. 38 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 29 styczeń 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) odpowiada na następujące
pytania:
Pytanie 1:
Odczynniki do określenia grupy krwi układu AB0 – dwa zestawy odczynników monoklonalnych w elaboracji zgodnej
Proszę o wyjaśnienie terminu: elaboracja
Wskazujemy, że użycie słowa „elaboracja” w serologii jest dla nas niejasne i tym samym nie możemy złożyć oferty.
Odpowiedź:
Zamawiający dokona zmiany SIWZ.

Pytanie 2:

ZAPYTANIE do pozycji 10,11,12
Czy na potwierdzenie spełnienia wymagania o stężeniu pozycji 10,11,12 Zamawiający wymaga załączenia
oświadczenia producenta oferowanego towaru, że ?
Odpowiedź:
Pytanie nie zrozumiałe dla Zamawiającego.
Pytanie 3:
ZAPYTANIE
Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby podpisać umowę korespondencyjnie?
Odpowiedź:
Tak.
Pytanie 4:
ZAPYTANIE
Czy Zamawiający zgodzi się na podpisanie wraz z umową harmonogramu dostaw krwinek wzorcowych i zestawów
próbek kontrolnych, który ułatwi realizację zawartej umowy, ze szczególnym wskazaniem na fakt specyficznego cyklu
produkcyjnego krwinek wzorcowych?
Projekt harmonogramu zobowiązuje się przedłożyć Wykonawca.
Krwinki produkowane są z krwi pozyskiwanej od dawców czyli są pochodzenia ludzkiego ,który to materiał ma krótki
termin ważności podobnie jak krwinki. Dlatego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia dawcy o odpowiednich
fenotypach mogą oddać krew tylko 6 razy w roku pod warunkiem ,że przejdą pozytywnie badania wymagane w Banku Krwi.
Zatem pozyskanie dawców i cykl pobrań narzuca wytwórcą krwinek wykorzystywanych do badań in vitro reżim
produkcji w równych odstępach comiesięcznych. Ponadto termin ważności produktu wynosi od 5 do 6 tygodni.
Kalkulacja potencjalnie 1 dostawy w miesiącu z wyłączeniem dostaw na cito pozwoli złożyć Wykonawcy korzystniejszą
ofertę cenowo , a zważywszy, że laboratorium Zamawiającego jest zarządzane przez doświadczona kadrę nie
zachwieje powyższe działanie pracą diagnostów.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 5:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie do oferty oświadczenia, że odczynniki nie kwalifikują się zgodnie z normami do
substancji niebezpiecznych?

Wskazujemy ,że odczynniki zawierają 0,1 mg/ml substancji niebezpiecznych dlatego zgodnie z norami prawnymi takimi
jak: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 w sprawie karty charakterystyki (Dz.U. 2007 nr 215
poz. 1588) oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 roku w sprawie wykazu substancji
niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. nr 201 poz. 1674 z dnia 14 października 2005 roku),
zapisami ustawy z dnia 11 stycznia 2011r. o substancjach i preparatach chemicznych i Dyrektywa Parlamentu
Europejskiego i Rady 2008/112/WE z dnia 16grudnia 2008 roku zmieniająca dyrektywy Rady 76/68/EWG,
88/378/EWG, Dyrektywy 2000/53/WE, 2002/96/WE i 2004/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu
dostosowania ich do rozporządzenia nr (WE) 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i
mieszanin (Dz. Urz. UE L 345 z 23 grudnia 2008 roku) producent nie jest zobowiązany do załączania kart charakterystyki
substancji niebezpiecznych jednakże wymaga się oświadczenia producenta.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 6:
Zapytanie do umowy §1 pkt 2
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie, jaki będzie rzeczywisty gwarantowany zakres zamówienia, który zostanie
zrealizowany na podstawie umowy zawartej z Zamawiającym, bowiem z brzmienia § 1 ustęp 3 umowy, będącego częścią siwz wynika,
że Zamawiający nie ma obowiązku złożenia zamówienia do pełnej wartości określonej w § 4 ustęp 1. Brak wskazania zakresu
zamówienia, choćby minimalnego, który zostanie przez Zamawiającego zrealizowany na 100% powoduje, że opis przedmiotu
zamówienia w zakresie ilościowym nie jest jednoznaczny i wyczerpujący, a wykonawca nie może w prawidłowy sposób oszacować
ceny ofertowej, bowiem w toku realizacji umowy może okazać się, że Zamawiający zamówi 5% towaru objętego umową, a zrezygnuje
z 95%, w związku z czym zwracamy się o wyjaśnienie treści siwz w ww. zakresie. W związku z powyższym pytaniem proponujemy
również następującą modyfikację postanowień umowy:
Podane w załączniku ilości asortymentu mają charakter orientacyjny. Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie o realizację
ilości produktów zapotrzebowanych (wg załączników), w przypadku nie wyczerpania pełnej wartości umowy z upływem okresu jej
obowiązywania. W takim przypadku Wykonawcy będzie przysługiwać tylko wynagrodzenie wynikające ze zrealizowanych dostaw.
Jednocześnie Zamawiający zobowiązuje się, że zamówi przedmiot umowy w ilości odpowiadającej minimum 80% wartości umowy
brutto.
Uzasadnienie: Opis przedmiotu zamówienia powinien wskazywać w szczególności zakres zamówienia. Innymi słowy
powinien on określać „ilość zamówienia" (por. wyrok KIO z dnia 4 grudnia 2008 r., sygn. akt KIO/UZP 1329/08). Precyzyjny
opis przedmiotu zamówienia pod względem ilościowym umożliwia bowiem wykonawcom prawidłowe skalkulowanie ceny
oferty, bez narażania się na ewentualne straty. Odrębną kwestią jest to, że Zamawiający tylko wskutek prawidłowego
przedmiotu zamówienia będzie mógł prawidłowo oszacować wartość zamówienia z należytą starannością. Wskazać należy,
że przepis art. 29 ust. 1 ustawy Pzp nie daje podstaw do odstąpienia przez Zamawiającego od precyzyjnego i wyczerpującego
opisu przedmiotu zamówienia z podaniem jego ilości/wielkości, nawet w przypadku, gdy jego zapotrzebowanie jest trudno
przewidywalne. Powyższe potwierdza stanowisko Krajowej Izby Odwoławczej zaprezentowane w wyroku z dnia 24 kwietnia
2009 r. (sygn. akt KIO/UZP 458/09, KIO/UZP 460/09), zgodnie z którym „przepis art. 29 ust. 1 ustawy nie daje podstaw do
odstąpienia przez Zamawiającego od wyczerpującego i jednoznacznego opisu przedmiotu zamówienia w sytuacji, gdy
zapotrzebowanie Zamawiającego jest trudno-przewidywalne. Sam fakt, że w dacie wszczęcia postępowania Zamawiający nie jest
w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów leczniczych, nie może prowadzić do utrudnienia uczciwej
konkurencji". Stosownie do postanowienia art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, przedmiot zamówienia opisuje się w sposób
jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie
wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, przy czym przedmiotu zamówienia nie można
opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.
Przedmiot zamówienia należy opisać w sposób wyczerpujący (art. 29 ust.1 in principio ustawy Pzp), co implikuje, iż z opisu musi
wynikać dokładny zakres zamówienia i warunki jego realizacji. Tym samym, Zamawiający nie może zastrzec sobie prawa
arbitralnego ukształtowania zakresu zamówienia po jego udzieleniu, a postanowienia w tym zakresie należy uznać za
nieskuteczne.
Powyższe znajduje także potwierdzenie na gruncie judykatury. Niedopuszczalne jest zatem zastrzeżenie przez Zamawiającego
możliwości ograniczenia zakresu umowy oraz prawa wyłączenia z zakresu umowy części dostaw, gdyż takie postanowienia
specyfikacji (w tym projektu umowy) sprowadzają się praktycznie do przyznania sobie przez Zamawiającego
nieograniczonego prawa do zmiany zakresu przedmiotu zamówienia i warunków jego realizacji, co stanowi rażące
naruszenie przepisów ustawy Pzp, a w szczególności z art. 29 tejże ustawy (arg. z wyroku Zespołu Arbitrów z 25 stycznia 2005 r.,
sygn. akt. UZP/ZO/0-79/05). Ponadto, jak zauważył Sąd Okręgowy w Warszawie (orzeczenie SO dla Warszawy - Pragi z 23 listopada
2005 r., sygn. akt IV Ca 508/05), niedopuszczalne jest uzależnienie możliwości zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w części
dotyczącej ilości od potrzeby Zamawiającego i odpowiednio od kontraktu zawartego z NFZ lub wskazań medycznych, gdyż jest to
sformułowanie tak ogólne, że nie stanowi w istocie żadnego realnego ograniczenia. W konsekwencji, specyfikacja istotnych
warunków zamówienia, wzór czy warunki przyszłej umowy powinny zawierać wyraźne i precyzyjne uregulowania dotyczące
tej części zamówienia, która będzie realizowana na pewno oraz równie precyzyjne określenie tej części zamówienia, której
realizacja będzie poddana uznaniu Zamawiającego.
Wyszczególnione w ten sposób części wchodzą w zakres tego samego zamówienia, są elementem ściśle określonego zakresu
przedmiotowego zamówienia o ustalonej łącznie wartości szacunkowej zamówienia, na które Zamawiający przewidział określone
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środki finansowe (por. art. 34 ust. 5 ustawy Pzp, który określa tzw. „prawo opcji"). W orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 11
stycznia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 22/07) Izba wskazała, że niedopuszczalną praktyką jest określenie przez Zamawiającego
jedynie górnej granicy swojego zobowiązania, bez wskazania nawet minimalnej ilości, czy wartości, którą na pewno wyda na
potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia. „Taki sposób określenia przedmiotu zamówienia nie spełnia wymogów art. 29 ust. 2
ustawy Pzp, który nakazuje, aby przedmiot zamówienia był opisany w sposób wyczerpujący i konkretny". Izba uznała ponadto w tym
przypadku, że „Zamawiający zastosował praktykę handlową, która pozostawia wykonawcę w niepewności, co do zakresu, jaki uda mu
się zrealizować w ramach umowy, oraz uniemożliwia kalkulację ceny umownej. W efekcie na wykonawcę zostaje przerzucone całe
ryzyko gospodarcze kontraktu, co z kolei stoi w sprzeczności z zasada równości stron umowy'.
Należy mieć przy tym na uwadze treść art. 140 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którym zakres świadczenia wykonawcy wynikający z
umowy powinien być tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
Podkreślenia wymaga również fakt, że również zgodnie z dominującym poglądem doktryny
Zamawiający może zastrzec w umowie, że wielkość zamówienia może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, o ile Zamawiający
wskaże minimalny próg, do jakiego zobowiązany będzie wykonać zamówienia, a który nie będzie w sposób znaczący
odbiegać od wartości maksymalnych (W. Bertman-Janik „Zamówienia na leki", Przetargi publiczne 2007 r., nr 4, s. 40)
Mając na względzie powyższe, jak również jednolite stanowisko doktryny i judykatury w zakresie przedmiotowej kwestii, postulowana
zmiana zapisu wzoru przyszłej umowy jest konieczna i w pełni uzasadniona. Wprowadzenie żądanej modyfikacji spowoduje, że opis
przedmiotu zamówienia będzie jednoznaczny, wyczerpujący i Zamawiającemu nie będzie można postawić zarzutu naruszenia art. 29
ust. 1 ustawy Pzp i pociągnąć go z tego tytułu do odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W przypadku
proponowanej zmiany zapisu umownego każdy wykonawca będzie miał możliwość prawidłowego skalkulowania wartości oferty. Na
Zamawiającym będzie z kolei ciążył wynikający z umowy o zamówienie publiczne obowiązek spełnienia świadczenia co zakresu
określonego w umowie z wykonawcą jako minimalny (w tym przypadku 80 % wartości umowy) i uprawnienie do zmniejszenia zakresu
zamawianych dostaw maksymalnie o 20% wartości umowy w zakresie objętym opcją.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 7:
ZAPYTANIE
Zapytanie do umowy §2 pkt 5 (dotyczy krwinek pozycji 10,11,12)
Prosimy o korektę zapisu jak poniżej, ponieważ produkty krwiopochodne mają termin ważności na poziomie 5 tygodni. Nie ma
produktów na rynku w UE z terminem ważności 6 miesięcy jak wymaga Zamawiający.
Nasza propozycja: Wykonawca udziela Szpitalowi gwarancji co do jakości przedmiotu dostawy. Termin używalności przedmiotu
dostawy nie krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy będzie określony na pojedynczych opakowaniach. Z w y ł ą c z e n i e m
pozycji 10,11,12 gdzie wymaga się terminu ważności 5 tygodni)
Odpowiedź:
Zamawiający dokona zmiany SIWZ.
Pytanie 8:
Zapytanie
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na korespondencje drogą elektroniczną z wykonawcami czyli na fax. Jeśli tak to
prosimy o podanie numeru fax Zamawiającego do kontaktów.
Odpowiedź:
Zamawiający w § 2 pkt 1 umowy określił formy kontaktu z potencjalnym wykonawcom.
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