
  Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/          /17                                                         Data:  11.12.2017  r.

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę odczynników do serologii, barwników
i paneli alergicznych na okres 36 miesięcy na  potrzeby „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o. Znak: 5549/2017.

Na podstawie art.  38 ust.  1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych  (t.  j.   Dz. U. z 2017 r. poz. 1579  ze zm.,)
Zamawiający  przekazuje  treść  zapytań  dotyczących  zapisów  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  wraz
z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

1. Czy Zamawiający wymaga aby w pakiecie nr 1 odczynniki monoklonalne tj.  pozycje 13, 14, 15, 16, 17, 18
charakteryzowały się maksymalnym czasem po jakim pojawi się maksymalna aglutynacja 5 minut?
Odpowiedź: Tak.

2. Czy  Zamawiający  wymaga  aby  odczynniki  monoklonalne,  standard  anty-D  mikro,  krwinki  posiadające
certyfikaty CE potwierdzone numerem jednostki notyfikowanej?
Odp:  Zamawiający  wymaga  aby  odczynniki   monoklonalne,  standard  anty-D  mikro,  krwinki  posiadały
certyfikaty CE .

3. Dotyczy: Pakiet nr IV - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania w pozycji nr 1
testu kasetkowego o czułości 40 ng/ml.
Odpowiedź: Tak.

4. Dotyczy: Pakiet nr IV - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania w pozycji nr 2
testu kasetkowego o czułości 97% i specyficzności >99%.
Odpowiedź: Tak.

5. Dotyczy: Pakiet nr IV - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania w pozycji nr 4
testu kasetkowego, który posiada punkt odcięcia 500 ng/ml (50 μg hCP/g kału) dla ludzkiej kalprotektyny.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ punkt odcięcia 50 + 200 mg/ml .

6. Zamawiający wskazał w postępowaniu tylko kod  CPV – 33696500-0 w którym to kodzie nie klasyfikują się
odczynniki do badania grup krwi czyli pozycje od 13 do 22 pakietu nr 1.
Odczynniki do serologii klasyfikują się w kodzie  CPV: 33696200-7 
Prosimy o skorygowanie siwz poprzez uzupełnienie kodu CPV 33696200-7 odczynniki  do serologii  zgodnie
z obowiązującą klasyfikacją europejską  oraz  jednoczesne wydzielenie do osobnego pakietu odczynników do
serologii  które podlegają ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r.
Uzasadnienie:
Zamawiający ogłosił przetarg na : Dostawę odczynników do serologii, barwników i paneli alergicznych stosując
jeden kod który nie zawiera odczynników do serologii .Jednocześnie połączył odczynniki medyczne z chemią
czyli barwnikami .
Poprzez taką konfigurację dedykując opis  przedmiotu zamówienia jednemu wykonawcy czyli  firmie Hydrex



która  zakupuje  odczynniki  do  serologii  w  RCKiK  Katowice   (  dystrybutor)  oraz  oferuje  barwniki.  Z  całą
stanowczością podkreślamy ,że producenci odczynników do serologii nie złożą oferty ponieważ będą zmuszeni
do  zakupu  barwinkiów w firmie  Hydrex   Działanie  Zamawiającego  zmierza  do  uzależnienia  ewentualnych
wykonawców od oferty Hydrex i tym samym gwarantuje przychody poprzez kontynuacje współpracy bez wglądu
na koszty.
Zamawiajacego  zmusza  wykonawców  do  uzupełnienia  oferty  o  17  pozycji  (barwników)  co  jest  sprzeczne
z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503
z późniejszymi  zmianami)  cyt.  „Art.  15.  1.Czynem  nieuczciwej  konkurencji  jest  utrudnianie  innym
przedsiębiorcom dostępu do rynku,  w szczególności  przez: )  ograniczeniu w istotny sposób lub wyłączeniu
możliwości dokonywania przez klienta zakupu u innego przedsiębiorcy; 

2) stworzeniu sytuacji powodujących pośrednio lub bezpośrednio narzucenie klientom przez podmioty trzecie
konieczności  dokonania zakupu u danego przedsiębiorcy lub u przedsiębiorcy,  z którym dany przedsiębiorca
pozostaje w związku gospodarczym;

Dodatkowo przytaczamy Opinie eksperta :Agata Hryc-Ląd

 „Dla ustalenia  czy w danym przypadku mamy do czynienia  z  jednym zamówieniem,  czy też  z  odrębnymi
zamówieniami konieczna jest analiza okoliczności konkretnego przypadku. W tym celu należy posługiwać się
takimi kryteriami jak podobieństwo przedmiotowe i funkcjonalne zamówienia (kryterium to powinno prowadzić
do  wyodrębnienia  nie  tylko  zbliżonych  przedmiotowo  zamówień,  ale  także  zamówień,  które  mimo  braku
przedmiotowego podobieństwa tworzą funkcjonalną całość),

Przedmiot  zamówienia  winien  zostać  opisany  zgodnie  z  art.  7  ustawy  Pzp  nie  ograniczając  dostępu  do
zamówienia publicznego z zachowaniem uczciwej konkurencji. Ponadto Zamawiający winien wydatkować środki
publiczne  w  sposób  celowy  i  oszczędny  zgodnie  z  art.  44  ustawy  z  dnia  27  sierpnia  2009r.  o  finansach
publicznych, a określenie przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego nie gwarantuje uzyskanie korzystnych
ekonomicznie ofert. Wnosimy jak na wstępie.   
Odpowiedź : Zamawiający modyfikuje SIWZ poprzez uzupełnienie kodu CPV 33696200-7 – odczynniki do
badania krwi oraz modyfikuje OPZ poprzez wydzielenie z Pakietu 1 barwników do Pakietu 5. 

Ulega zmianie WADIUM:
Pakiet 1 – 585,00 zł 
Pakiet 5 – 165,00 zł 

7. Zapytanie nr 2 do pozycji 22 pakietu nr I - Czy krwinki z pozycji 22 pakietu nr I mają być gotowe do użycia w
metodzie szkiełkowej i probówkowej?
Odpowiedź : Do metody na  akrylu. 

8. Zapytanie nr 2 do pozycji 22 pakietu nr I - Krwinki do układu ABO  głownie są stosowane w połączeniu z
odczynnikami  monoklonalnymi  zatem  czy  Zamawiający  wymaga  aby  były  tego  samego  producenta  co
odczynniki do układu ABO czyli pozycja od 15 do 18? 
Odpowiedź : Nie.

9. Wnosimy o dopuszczenie dolichotestu z certyfikatem producenta tj deklaracja zgodnie z Dyrektywa 98/79/WE
ponieważ zgodnie z opinia Urzędu Rejestracji jako przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia dolichotest nie posiada
żadnego znaczenia klinicznego i nie zalicza się do listy A lub B. Nie identyfikuje przeciwciał i nie stosuje się go
w układzie ABO ,Rh,Kell



Odpowiedź : Dopuszcza.

10. Jakich certyfikatów wymaga Zamawiający dla barwników z pakietu nr 1
Odpowiedź : Karty kontroli substancji niebezpiecznych ( karty charakterystyki ).

11. Zapytanie do  kryterium oceny-termin dostawy
Maksymalny termin wykonania- dostawy –
uzupełnienia komisu Zamawiający ustalił na 4 dni roboczych., natomiast minimalny to 2 dni robocze , termin 
należy podać w dniach Termin oceniany będzie w następujący sposób.
1) 1 pkt za termin do 4 dni roboczych;
2) 2 pkt za termin do 3 dni roboczych;
3) 3 pkt za termin do 2 dni roboczych

Wnioskujemy o zmianę wskazanego wyżej zapisu SIWZ na dostawy jak wskazano poniżej oraz uwzględnienie  
dostawy zgodnie z harmonogramem dostaw przedstawionym przez Wykonawcę nakrwinki z terminem wazności 
6-7 tygodni z wyłączeniem dostaw na CITO

14dni do 21  dni robocze- 10pkt
7 dni do 13 dnia roboczego- 30 pkt

Wymaganie dostaw w zakresie w czasie od 4 do 2 dni roboczych jest nierealne do spełnienia, gdyż producent
odczynników do serologii  ma swoją siedzibę poza granicami kraju, a krwinki produkowane są z krwi zgodnie
z harmonogramem  produkcji  wynikającym  z  pozyskiwaniem  krwi  od  dawców.  Termin  ważności  krwinek
wzorcowych wynosi  min 6-7 tygodni  od daty dostawy do Zamawiającego.  Punktowanie 1-2 dni dostaw od
złożenia zamówienia stawia w korzystnej sytuacji firmy które posiadają siedzibę lub przedstawicielstwo blisko
Zamawiającego.  W  ten  sposób  Zamawiający  preferuje  firmę  z  siedziba  w  pobliżu  szpitala  i  stawia
w uprzywilejowanej  pozycji  względem  innych  dostawców.  Dostawy  1-do  2  dni  realizowane  są  przy
zamówieniach  na  cito  a  nie  dostawach  cyklicznych  które  można  przewidzieć.  Szpital  powinien  na  bieżąco
realizować założenia logistyczne poprzez analizę stanów magazynowych.

Nierealny  czas  dostaw  przedmiotu  zamówienia  jest  łatwym sposobem na  szybki  dodatkowy zarobek  przez
Szpital. W przetargach na dostawę odczynników i sprzętu medycznego lub usług Szpitale nakładają na oferentów
absurdalne warunki, obciążając firmy za ich niewypełnienie wysokimi karami umownymi (w tym przypadku jest
to kwota 1%  za każdy dzień opóźnienia oraz dodatkowe kary opisane we wzorze  umowy
Odpowiedź : Zamawiający informuje,  że Wykonawca na podstawie art.  38 ust  1 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych  (t. j.   Dz. U. z 2017 r. poz. 1579   ze zm., może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie
treści SIWZ.  Punkt 5 pisma Wykonawcy nie nosi znamion zapytania. Niemniej jednak Zamawiający informuje,
że  biorąc  pod  uwagę  argumentację  Wykonawcy  a  także  mając  na  uwadze  zasadę  równego  traktowania
Wykonawców, modyfikuje SIWZ w zakresie kryterium oceny ofert w n/w sposób: 
1) 1 pkt za termin do 7 dni roboczych;
2) 2 pkt za termin do 5 dni roboczych;
3) 3 pkt za termin do 3 dni roboczych
5) 4 pkt za termin do 2 dni roboczych;
Jednocześnie  Zamawiający  informuje,  że  w  polskim  prawie  nie  istnieją  przepisy  zakazujące  stanowienia
określonej wysokości kar umownych. Kara pełni funkcję prewencyjną mającą stanowić zabezpieczenie przed
ewentualnymi  naruszeniami.  Funkcja  ta  może  zostać  spełniona  wtedy,  kiedy  jej  dolegliwość  będzie  miała
znaczenie w sensie finansowym dla Wykonawcy. 

12. Zapytanie do umowy:

http://serwisy.gazetaprawna.pl/poradnik-konsumenta/tematy/u/uslugi
http://tematy.finanse.gazetaprawna.pl/tematy/f/firmy


Okolicznościami,  za które  odpowiada Wykonawca w rozumieniu § 5 ust.  3  pkt  b)  umowy jest  dostarczenie
w partii przedmiotu umowy nie spełniającego ogólnych warunków jakościowych, lub dostarczenie wadliwego
przedmiotu umowy lub nie spełniającego celu użytkowego albo zagrażającego zdrowiu, bezpieczeństwu i życiu
pacjenta. Wówczas Zamawiający ma prawo wyboru skorzystania z uprawnień: każdorazowo odstąpić od umowy
w trybie natychmiastowym lub żądać wymiany wadliwego przedmiotu umowy na niewadliwy w terminie 3 dni
od  wezwania.  Wnosimy  o  modyfikacje  z  uwzględnieniem  procedury  reklamacyjnej  która  jest  określona
w kodeksie  cywilnym.  Wykonawca  musi  rozpatrzy  pisemną   reklamacje  ponieważ  niekoniecznie  musi  być
zasadna w terminie min 7 dni. Subiektywne oceny z pominięciem formy pisemnej są niedopuszczalne . Ponadto
ustosunkowanie  się  do  reklamacji  jest  prawem dostawcy zatem zapis  jest  niezgodny  również   z  dobrymi
obyczajami handlowymi i może sprzyjać nękaniu wykonawcy w celu uzyskania korzyści majątkowych.
Odpowiedź  :  Zamawiający   informuje,  że  procedura reklamacyjna określona jest  w  § 6 projektu umowy.
Przewiduje ona zarówno formę pisemną jak i 7 dniowy termin.

13. Zapytanie do umowy: Wykonawca do dostawy towaru zobowiązany jest dołączyć fakturę VAT, która zawiera:
nazwę, ilość, cenę, serię jeśli wymagane oraz datę ważności jeśli dotyczy dla poszczególnych pozycji 

Program  księgowy  posiadany  przez  wykonawcę  nie  ma  możliwości  wpisać  daty  ważności  ani  innych
dodatkowych w/w danych . Zgodnie z wymaganiami ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja wskazane
informacje znajdują się na etykiecie. Prosimy o odstąpienie od zapisu ,ponieważ wymusza ono zakup nowego
drogiego oprogramowania księgowego pod wymagania jednego klienta.
Odpowiedź : Zamawiający odstępuje od wymogu  daty ważności na fakturze. Modyfikacja projektu umowy.

14. Pytanie 1 dotyczy wzoru umowy załącznik nr 5;
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie poniższego zapisu w § 2 umowy:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy
nie może być większa niż 20% wartości umowy”.

Zgodnie  z  opinią  UZP instytucja  prawa  zakłada,  że  zamawiający  każdorazowo  określa  minimalny  poziom
zamówienia, który zostanie na pewno zrealizowany, co pozwala wykonawcom na rzetelne i właściwe dokonanie
wyceny oferty, wskazując jednocześnie dodatkowy zakres, którego realizacja jest uzależniona od wskazanych
w kontrakcie okoliczności i stanowi uprawnienie zamawiającego, z którego może, ale nie musi on skorzystać.
W orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej z dnia U stycznia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 22/07) Izba wskazała,
że niedopuszczalną praktyka 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".  Instytucja  prawa opcji  pozwala  zatem na  precyzyjne  określenie  poziomu
zamówienia,  który  zostanie  przez  zamawiającego  zrealizowany,  co  pozwala  wykonawcom  na  prawidłowe
dokonanie wyceny oferty (por. wyrok KIO z dnia 23 lipca 2010 r., sygn. akt KIO/UZP 1447/10, wyrok KIO
z dnia, sygn. akt KIO/UZP 2376/10).
Odpowiedź : Zamawiający informuje, że przytoczone przez Wykonawcę stanowisko tj. „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” dotyczy instytucji o której mowa w art. 34 ust. 5 – instytucji prawa opcji. Jak pisze
G.Wicik (Komentarz, s. 243) jest to przyznanie Zamawiającemu uprawnienia do jednostronnego kształtowania
zakresu zamówienia – zwłaszcza do jego rozszerzenia. Z kolei M.Stachowiak (w: Dzierżanowski i in., Prawo
zamówień) pisze, że jest to prawo do rozszerzenia zamówienia podstawowego o pewne usługi czy dostawy, które
towarzyszą zamówieniu podstawowemu, a co do których Zamawiający na etapie wszczęcia postępowania nie
podjął decyzji, czy będzie z nich korzystał. W ramach prowadzonego postępowania taka sytuacja nie została
przewidziana.  Mając  na  uwadze  powyższe  Zamawiający  odmawia  dodania  zaproponowanego  przez
Wykonawcę zapisu umownego. 

15. Pytanie 2 dotyczy wzoru umowy załącznik nr 5;
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w § 5 ust.  3 b poprzez obniżenie wysokości kary umownej do 5 %
wartości brutto NIEZREALIZOWANEJ umowy jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn niezależnych
od Wykonawcy. 
Odpowiedź : Nie.

16. Czy zamawiający wymaga dostarczenia shakera laboratoryjnego?
Odpowiedź : Tak.

17. Czy ilości umieszczone w kolumnie „Ilość” odnoszą się do liczby pojedynczych testów czy do liczby opakowań?
Odpowiedź : Do liczby testów.

18. Czy zamawiający poprzez zapis „Należy uwzględnić koszt dzierżawy sprzętu potrzebnego do wykonania badań”
oczekuje  jego  wyspecyfikowania  a  w  związku  z  tym  czy  wyrazi  zgodę  na  dodanie  dodatkowego  wiersza
w tabelce uwzględniającego koszty dzierżawy? Usługa dzierżawy obarczona jest inną stawką VAT w związku
z tym niezbędne jest wydzielenie takiej pozycji.
Odp. Modyfikacja Opisu Przedmiotu Zamówienia 

                                                                                                                         
Z poważaniem 
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