Kraków, 08.08.2018r.
wg rozdzielnika
NR POSTĘPOWANIA: DZP.271-16/18
Przetarg nieograniczony pn. „Sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego użytku do aspiracyjnopróżniowego pobierania krwi”

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie działając na
podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579
t.j.) udziela odpowiedzi na następujące pytanie:
1. dot. Pakiet nr 2 Parametry graniczne
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie z wymogu opakowania probówek = 50 szt.
probówko-strzykawek do analizy moczu (poz. 10 – opakowanie = 64 szt., poz. 19 i 20 – opakowanie =
100 szt.) lub o dopuszczenie probówko-strzykawek do analizy moczu pakowanych odpowiednio: poz.
10 – po 64 szt., poz. 19 i 20 – po 100 szt.
Odpowiedź: Zmawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie. W związku z powyższym zmianie
ulega treść załącznik nr 1 B do SIWZ, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego
pisma.

2. dot. Zadanie 2 parametry graniczne, SIWZ pkt 3.11
Ponieważ nie wszystkie elementy systemu zamkniętego posiadają 12 m-czny termin ważności, a
wynika to ze specyfiki odczynnika znajdującego się w probówko – strzykawce (dot. poz. 6 Pakiet nr 2),
prosimy o możliwość dopuszczenia probówko-strzykawek, których termin ważności będzie wynosił
minimum 6 miesięcy. Taki zapis umożliwi uniknięcie nieporozumień związanych z terminem ważności
preparatów, przy zachowaniu ich pełnych parametrów użytkowych. W związku z tym prosimy o
dopuszczenie strzykawko-probówek w Zadaniu nr 2 poz. 6 z 6-cio miesięcznym terminem ważności
od daty produkcji.
Dodatkowo prosimy o ujednolicenie zapisów dotyczących wymaganego terminu ważności, gdyż w
parametrach granicznych Pakietu nr 2 dopuszczony jest termin ważności produktów nie mniejszy niż
2/3 terminu ważności nadanego przez producenta, natomiast w SIWZ 3.11 Zamawiający wymaga, aby
okres przydatności towaru do użycia nie był krótszy niż 12 miesięcy od daty każdej dostawy.
Odpowiedź: Zmawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie. W związku z powyższym:
a) pkt. 3.11. SIWZ otrzymuje brzmienie:
„Okres przydatności towaru do użytku nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty każdej
dostawy. Za jakość odpowiedzialny jest Wykonawca przez okres ważności.„
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b) w załączniku nr 1B do SIWZ w Pakiecie nr 2 punkt 7 parametrów graniczonych otrzymuje
brzmienie:
„termin ważności produktów nie mniejszy niż 6 miesięcy”.
3. dot. tabela cenowa Pakiet 2, SIWZ pkt 12
Zgodnie z tabelą asortymentowo-cenową wyliczenie wartości brutto każdej pozycji jest iloczynem
ilości i ceny jednostkowej brutto. Tak podany sposób obliczenia wartości oferty jest niezgodny z
zasadami rachunkowości. Dodatkowo, taki zapis prowadzi do błędnych wyliczeń i niezgodności przy
wystawianiu faktur, gdyż wszystkie systemy (programy) wystawiające faktury obliczają wartość
brutto jako iloczyn ceny jednostkowej netto i ilości plus podatek VAT. Przy próbie wyliczenia ceny
jednostkowej netto z ceny jednostkowej brutto, zawsze dochodzi do wielu cyfr po przecinku i
niedokładnych zaokrągleń, które nie są zgodne z pierwotną ceną jednostkową netto.
W związku z powyższym prosimy o dostosowanie wyliczenia wartości brutto do zasady obliczania
wartości sprzedaży brutto zgodnie z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005 r. w
sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur…
(Dz. U. z 2005 r. Nr 95, poz. 798 z późn. zm.), tj. zgodnie ze wzorem: cena jednostkowa netto x ilość =
wartość netto + podatek = wartość brutto. Lub prosimy o możliwość podania ceny jednostkowej
brutto do czterech miejsc po przecinku, przy zachowaniu wymogu podania wartości pakietu w
zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. Zgodnie z najnowszą linią orzecznictwa dopuszcza się
podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet czterech miejsc po przecinku dla wyrobów
masowych. A oferowany przez naszą firmę asortyment w pozycjach: 1-20 jest produktem masowym.
Wówczas cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną
(nie ma bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki igły czy probówki). Orzecznictwo Zespołu
Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06.
W przypadku nie wyrażenia zgody, prosimy o umożliwienie podania ceny brutto za opakowanie, tak
jak Zamawiający sam dopuszcza w przypadku poz. 11 i 12 Pakietu nr 2.
Albo o dopuszczenie dołączenia szczegółowej tabeli, zawierającej jednostkową cenę netto i dalsze
wyliczenia.
Odpowiedź: Istniejący w formularzu cenowym zapis nie wyklucza prawidłowego stosowania zasad
rachunkowości. Przepisy ustawy VAT przewiduje możliwość liczenia kwoty netto i wartości VAT od
wartości brutto.
Jednakże Zamawiający umożliwia podanie ceny brutto za opakowanie co umożliwia modyfikacja
załącznika nr 1B do SIWZ w zakresie pakietu nr 2.

4. dot. SIWZ pkt 13.1.2, Projekt Umowy § 2 ust. 1
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację zakresu kryterium 2 - termin dostawy, gdzie
minimalny termin wynosiłby 2 dni a maksymalny 4 dni z odpowiednim przyznaniem punktacji.
Oczekiwanie realizacji zamówienia w ciągu 1 dnia, nie uwzględnia odległości kilometrowej z odległych
miast i tym samym wpływa negatywnie na równe traktowanie oferentów (zgodnie z rozdz. 2 art. 7.1
Ustawy Pzp), preferując wykonawców z bliskiej okolicy. Dodatkowo, procedury logistyczne w firmach
przewozowych, narzucają minimalny czas realizacji zamówienia, który może wynieść nawet 3 dni
robocze, od chwili złożenia zamówienia.
Kolejnym argumentem niech będzie fakt, iż dostarczany asortyment nie posiada bardzo krótkiego
terminu ważności, przez co Zamawiający jest w stanie wcześniej określić wielkość zapotrzebowania i
może wcześniej złożyć zamówienie, dzięki czemu Wykonawca będzie mógł terminowo zrealizować
dostawę.
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Dlatego zwracamy się z prośbą do Zmawiającego o zmianę zapisów w SWZ – kryterium 2 - termin
dostawy.
Dodatkowo prosimy o ujednolicenie zapisów w SIWZ i Umowie § 2 ust. 1, gdyż w Umowie jest już
określony przez Zamawiającego termin wykonania zamówienia.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na następująca modyfikacje SIWZ:
a) pkt 3.2. SIWZ otrzymuje brzmienie:
„Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu przedmiot zamówienia (zwany dalej
również towarem) częściami, na podstawie zamówień określających asortyment i ilość w terminie
wskazanym przez Wykonawcę w ofercie jednakże nie dłuższym niż 4 dni od daty złożenia
zamówienia (w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od
pracy).”
b) Pkt 13.1.2 SIWZ otrzymuje brzmienie:
„Kryterium 2 – Termin dostawy
W kryterium „Termin dostawy" ocena zostanie dokonana w oparciu o informacje podane w
formularzu ofertowym (załącznik nr 1A do specyfikacji) w następujący sposób. Jeżeli
Wykonawca zaoferuje:
a) 4-dniowy terminu dostawy sukcesywnej otrzyma - 0 pkt,
b) 3-dniowy terminu dostawy sukcesywnej otrzyma -25 pkt,
c) 2-dniowy terminu dostawy sukcesywnej otrzyma - 40 pkt
Zgodnie z powyższym opisem oferta z najkrótszym terminem dostawy tj. wynoszącym 2 dni
otrzyma największa ilość 40,00 punktów, oferta z terminem dostawy wynoszącym 3 dni –
25,00 punktów oraz z terminem 4 dni – 0,00 punktów.

Jeżeli wykonawca poda termin dostawy w niewłaściwy sposób, oferta wykonawcy podlegać
będzie odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) PZP.
W przypadku braku skazania (nie wypełnienia) w pkt 3 formularza ofertowego terminu
dostawy, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował termin dostawy wynoszący 4
dni.”
c) Pkt 3 Załącznika nr 1A do SIWZ (Formularz ofertowy) otrzymuje brzmienie:
„Oświadczam, że termin dostawy wynosić będzie ………….. dni od daty złożenia zamówienia
(maksymalnie 4 dni).”
d) Ust. 1 w paragrafie 2 Załącznika nr 2 do SIWZ (Projekt umowy) otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu towar częściami, na podstawie
sukcesywnych zamówień określających asortyment i ilość w jak najkrótszym czasie, jednak nie
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dłuższym niż w ciągu …….. dni od momentu złożenia zamówienia (w dni robocze od
poniedziałku do piątku) z wyłączeniem dni ustawowo wolnych do pracy. „

5. dot. SIWZ pkt 11.1 i 11.2
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o przesunięcie terminu złożenia ofert na dzień 8 lub 9
sierpnia 2018r. Prośbę swą motywujemy tym, że połowa wyznaczonego terminu składania ofert
wypada na dzień 4 sierpnia 2018r. i zgodnie z art. 14 ust. 2 Ustawy PZP zostaje przełożona na
pierwszy dzień po dniu wolnym od pracy czyli na 6 sierpnia 2018r. Aby Zamawiający miał czas na
udzielenie odpowiedzi, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3 Ustawy PZP, a Wykonawca na opracowanie i
wysłanie oferty, termin otwarcia ofert powinien być 8 lub 9 sierpnia 2018r.
Odpowiedź: Zmawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu złożenia i otwarcia ofert. Stosowne
informacje zostały podane poniżej.
6. dot. Projekt Umowy § 9 ust. A oraz Parametry graniczne
Zamawiający wymaga aby opakowania jednostkowe posiadały nazwę w języku polskim. Zgodnie z art.
14 pkt. 2 ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych „Dopuszcza się, aby wyroby
przeznaczone do używania na terytorium RP dostarczone profesjonalnemu użytkownikowi miały
oznakowania w języku angielskim.” Opakowania zastosowane przez producenta SARSTEDT AG&Co
posiadają informacje w języku angielskim oraz wyrażone za pomocą zharmonizowanych symboli i
rozpoznawalnych znaków. Poza tym dostarczane są do profesjonalnego użytkownika, jakim jest
personel medyczny szpitala (a nie pacjent). Dlatego prosimy o odstąpienie od wymogu posiadania
przez opakowania jednostkowe etykiet w języku polskim jako dostosowanie do istniejących
przepisów wynikających z ustawy o wyrobach medycznych z 20.05.2010 r. i o dopuszczenie nazwy w
języku angielskim.
Odpowiedź: Zmawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.
7. dot. Projekt Umowy § 2 ust. 3
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację Projektu Umowy poprzez dopisanie: „przy
jednorazowym zamówieniu powyżej 150,00 zł netto”
Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 150,00 zł, koszty transportu, na które składają się
m.in. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych,
koszty dostarczenia towaru do przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży
towaru o takiej wartości.
Odpowiedź: Zmawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.
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Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j.)modyfikuje SIWZ w następującym zakresie:

1) Pkt. 10.11. SIWZ, który otrzymuje brzmienie:
„Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, gwarantującej zachowanie poufności i jej
nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Kopertę należy oznakować w niżej podany sposób:
a)
nazwa i adres Wykonawcy,
b)
adresat: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, ul.
Strzelecka 2, 31 – 503 Kraków, z napisem: „Sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego
użytku do aspiracyjno-próżniowego pobierania krwi”, znak sprawy: DZP.271-16/18, nie
otwierać przed 14.08.2018r. przed godziną 10.00.”
.

2) Pkt.11.1 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:
„Ofertę należy złożyć w terminie do 14.08.2018r. do godz. 9.30 w Biurze Dyrekcji Wojewódzkiego
Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie, ul. Strzelecka 2, 31 – 503 Kraków.

3) Pkt.11.2 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:
„Otwarcie złożonych ofert nastąpi dnia 14.08.2018r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego tj. w
Pokoju Umów i Zamówień Publicznych (pokój nr 6) przy ul. Strzeleckiej 2 w Krakowie.”

Odpowiedzi do pytania oraz modyfikacja treści SIWZ wprowadzone niniejszym pismem stanowią
integralną część SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie
przedmiotowego zamówienia.

Załącznik:
✓ SIWZ uwzględniająca zmiany

Otrzymują:
✓ strona internetowa Zamawiającego
✓ a/a
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