Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
Zdrowie Pacjenta naszą największą wartością
DZp.LLb.660.661.663.707.1.2016

Rybnik, 01.02.2017 r.
Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy:

zamówienia publicznego zorganizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na
dzierżawę analizatorów wraz z dostawami odczynników, dzierżawę czytnika moczu
wraz z dostawami pasków do analizy moczu oraz dostawy odczynników, sprzętu
laboratoryjnego i międzynarodowej kontroli jakości dla potrzeb SP ZOZ
Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
(DZp.LLb.660.661.663.707.1.2016)
WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 3 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 3
Z DNIA 01.02.2017 r.

W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, Dyrektor SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych w Rybniku, działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), wyjaśnia co następuje
oraz wprowadza do SIWZ następujące zmiany:
Pytanie 1 (Pakiet 7)
Dot. serwisu sprzętu:
a) Czy Zamawiający w punkcie „dojazd serwisu w czasie nie dłuższym niż 2 godziny, licząc od
momentu telefonicznego lub pisemnego zgłoszenia usterki, awarii przez Zamawiającego” miał
na myśli „reakcję serwisu w czasie nie dłuższym niż 2 godziny, licząc……….”?
b) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu „dojazd serwisu w czasie nie dłuższym niż
2 godziny, licząc……” na „dojazd serwisu w czasie nie dłuższym niż 12 godziny, licząc…..”?
Odpowiedź:
Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, zmienia treść SIWZ w:
1) pkt III.5.15) SIWZ,
2) pkt III.6.13) SIWZ,
3) pkt III.10.13) SIWZ,
4) pkt 15 w Uwagach w Formularzu asortymentowo - cenowym (Załączniku nr 1 do SIWZ)
w zakresie Pakietu 1,
5) pkt 13 w Uwagach w Formularzu asortymentowo - cenowym (Załączniku nr 1 do SIWZ)
w zakresie Pakietu 2,
6) pkt 13 w Uwagach w Formularzu asortymentowo - cenowym (Załączniku nr 1 do SIWZ)
w zakresie Pakietu 7,
7) § 6 ust. 1 pkt 15) w Projekcie umowy (Załączniku nr 5b do SIWZ),
8) § 6 ust. 2 pkt 13) w Projekcie umowy (Załączniku nr 5b do SIWZ),
9) § 6 ust. 3 pkt 13) w Projekcie umowy (Załączniku nr 5b do SIWZ).
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Pytanie 2
Dotyczy SIWZ, Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia:
ust. 5 pkt 15: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikacje niniejszego punktu na zapis
w brzmieniu: „W przypadku usterki, awarii analizatora hematologicznego Wykonawca zobowiązuje
się do:
a) dojazdu serwisu w czasie nie dłuższym niż 12 godzin, licząc od momentu zgłoszenia faxem lub
mailem usterki, awarii przez Zamawiającego;
b) usunięcia na własny koszt i ryzyko usterki, awarii w terminie do 48 godzin w dni robocze oraz do
72 godzin w dni ustawowo wolne od pracy, licząc od momentu przyjazdu do siedziby
Zamawiającego”.
Powyższa propozycja zmian wynika z faktu, iż gdy zaistnieje konieczność dokonania naprawy
analizatora z użyciem części zamiennych czas usunięcia awarii ulega stosownemu wydłużeniu
o okres sprowadzenia niezbędnych do naprawy oryginalnych części do analizatora od producenta
z zagranicy. W związku z powyższym prosimy o zmianę zapisów.
Jednocześnie uprzejmie wskazujemy, iż możliwość telefonicznego zgłaszania usterek jest
nieodpowiednią formą, biorąc pod uwagę brak możliwości po stronie Wykonawcy weryfikacji
zarówno zgłaszanych usterek, jak i osoby zgłaszającej. Proponujemy dodać zapis „faxem lub
mailem”.
Jeżeli tak, prosimy również o odpowiednią modyfikację postanowienia zawartego w §6 ust. 1 pkt
15 Projektu umowy.
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedzią na Pytanie 1.
Pytanie 3
Dotyczy SIWZ, Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia:
ust. 5 pkt 16: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę treści niniejszego punktu na zapis
w brzmieniu „Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć w terminie do 3 dni roboczych zastępczy
analizator hematologiczny o parametrach minimalnych nie gorszych niż wymagane przez
Zamawiającego w SIWZ – wolny od wad, na własny koszt i ryzyko, na czas naprawy
dzierżawionego analizatora”
Jednocześnie prosimy o dodanie zapisu w brzmieniu: „lub zapewni na czas niezbędny do
wykonania naprawy, możliwość przeprowadzenia badań w innym laboratorium”.
Jeżeli tak, prosimy również o odpowiednią modyfikację postanowienia zawartego w §6 ust. 1 pkt
16 Projektu umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.
Pytanie 4
Dotyczy SIWZ, Projekt umowy - Załącznik nr 5b:
§4 ust. 1: Prosimy o modyfikację postanowień zawartych w §4 ust. 1 pkt. 1-6 umowy w taki
sposób, aby wysokość kar umownych naliczana była od wartości netto zamiast brutto.
VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu
skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na
korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie 5
Dotyczy SIWZ, Projekt umowy - Załącznik nr 5b:
§4 ust. 1 pkt. 1): Prosimy o modyfikację ww. postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby
wysokość kary umownej naliczana była od wartości pozostałej do realizacji umowy, nie zaś od
wartości brutto określonej w §1 ust. 1.
W sytuacji gdy umowa dotyczy świadczeń ciągłych, a dostawa odczynników będzie w znaczącej
mierze realizowana w sposób prawidłowy, odstąpienie do umowy może dotyczyć niewielkiej partii
odczynników, w konsekwencji zastrzeżenie kary umownej naliczanej od wynagrodzenia brutto
umowy na dostawę będzie miało charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi
wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.
Pytanie 6
Dotyczy SIWZ, Projekt umowy - Załącznik nr 5b:
§4 ust. 1 pkt. 2): Prosimy o modyfikację ww. postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby
wysokość kary umownej naliczana była od wartości pozostałej do realizacji umowy, nie zaś od
wartości brutto określonej w §1 ust. 1.
W sytuacji gdy umowa dotyczy świadczeń ciągłych, a dostawa odczynników będzie w znaczącej
mierze realizowana w sposób prawidłowy, zaprzestanie wykonywania obowiązków wynikających
z umowy może dotyczyć niewielkiej partii odczynników, w konsekwencji zastrzeżenie kary
umownej naliczanej od wynagrodzenia brutto umowy na dostawę będzie miało charakter rażąco
zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą
a wysokością kary umownej.
Jednocześnie prosimy o pomniejszenie wartości zastrzeżonej kary umownej do 10% wartości
umowy pozostałej do realizacji.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.
Pytanie 7
Dotyczy SIWZ, Projekt umowy - Załącznik nr 5b:
§4 ust. 1 pkt. 3): Prosimy o zmianę niniejszego postanowienia projektu umowy poprzez zastąpienie
użytego sformułowania „za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia” zwrotem „za każdy rozpoczęty
dzień zwłoki”.
Opóźnienie oznacza uchybienie terminowi bez względu na przyczynę tego uchybienia, podczas gdy
zwłoka (tzw. kwalifikowane opóźnienie) oznacza uchybienie terminowi spowodowane
przyczynami, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność. Zdaniem Wykonawcy karę umowną
należy kwalifikować jako zryczałtowane odszkodowanie, przy czym przesłanką warunkującą
zapłatę tegoż odszkodowania mogą być wyłącznie okoliczności, za które dłużnik (w niniejszej
sprawie Wykonawca) ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych. Z tych przyczyn kara
umowna nie może być zastrzegana na wypadek niedotrzymania terminu wskutek okoliczności, za
które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. Stąd też Wykonawca wnosi o zastąpienie pojęcia:
„opóźnienia” określeniem „zwłoki”.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.
Pytanie 8
Dotyczy SIWZ, Projekt umowy - Załącznik nr 5b:
§4: Prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia wzoru umowy poprzez dodanie zapisu
w brzmieniu:

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części
umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego”.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.
Pytanie 9
Dotyczy SIWZ, Projekt umowy - Załącznik nr 5b:
§4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu:
"Łącznie wysokość kar umownych nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia umownego netto,
określonego w §1 ust. 1 niniejszej umowy".
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.
Pytanie 10
Dotyczy SIWZ, Projekt umowy - Załącznik nr 5b:
§8 ust. 3 Prosimy o zmianę niniejszego postanowienia projektu umowy poprzez zastąpienie
użytego sformułowania „towaru dostarczonego z opóźnieniem” zwrotem „towaru dostarczonego ze
zwłoką”.
Opóźnienie oznacza uchybienie terminowi bez względu na przyczynę tego uchybienia, podczas gdy
zwłoka (tzw. kwalifikowane opóźnienie) oznacza uchybienie terminowi spowodowane
przyczynami, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność. Z tych przyczyn prawo do odmowy
przyjęcia towaru nie może przysługiwać na wypadek niedotrzymania terminu wskutek
okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. Stąd też Wykonawca wnosi
o zastąpienie pojęcia: „opóźnienia” określeniem „zwłoki”.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.
Pytanie 11
Dotyczy SIWZ, Projekt umowy - Załącznik nr 5b:
§9 ust. 1: Prosimy o doprecyzowanie, czy osoba wskazana jako odpowiedzialna za prawidłową
realizację umowy jest osobą odpowiedzialną za składanie zamówień. Czy zamówienia
podpisane/zatwierdzonewyłącznie/tylko przez tą osobę mają być realizowane?
Jeżeli tak, prosimy o wskazanie kilku osób w celu uniknięcie sytuacji braku realizacji
(wstrzymania) zamówienia z powodu nieobecności przedstawiciela Zamawiającego
i podpisania zamówienia przez inną osobę.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.
Pytanie 12
Dotyczy Pakietu 2, pkt. 6. 1) a) SIWZ, Załącznik nr 1 do SIWZ oraz § 6 załącznika nr 5b, pkt 3,
ppkt 1) a:
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania analizatora, nie starszego niż z 2013 roku
produkcji, po pełnym przeglądzie serwisowym i z pełną gwarancją bezpłatnego serwisu na cały
okres trwania umowy?
Odpowiedź:
Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, zmienia treść SIWZ w:
1) pkt III.6.1)a) SIWZ,
2) w tabeli dotyczącej czytnika w Formularzu asortymentowo - cenowym (Załączniku nr 1 do
SIWZ) w zakresie Pakietu 2,
3) § 6 ust. 2 pkt 1) ppkt a) w Projekcie umowy (Załączniku nr 5b do SIWZ).

Pytanie 13
Dotyczy Pakietu 2, pkt. 6. 1) c) SIWZ, Załącznik nr 1 do SIWZ oraz § 6 załącznika nr 5b, pkt 3,
ppkt 1) c :
Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek możliwość zaoferowania czytnika
o wewnętrznej pamięci 1 000 wyników pacjentów i 300 wyników kontroli? Przechowywanie
większej ilości wyników może odbywa się w sieci.
Odpowiedź:
Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, zmienia treść SIWZ w:
1) pkt III.6.1)c) SIWZ,
2) w tabeli dotyczącej czytnika w Formularzu asortymentowo - cenowym (Załączniku nr 1 do
SIWZ) w zakresie Pakietu 2,
3) § 6 ust. 2 pkt 1) ppkt c) w Projekcie umowy (Załączniku nr 5b do SIWZ).
Pytanie 14
Dotyczy Pakietu 2, pkt. 6. 1) l) SIWZ, Załącznik nr 1 do SIWZ oraz § 6 załącznika nr 5b, pkt 3,
ppkt 1) l :
W związku z Art. 2 pkt. 38 Rozdział 1 i Art. 14. Rozdział 2 Ustawy o wyrobach medycznych
zwracamy się z prośbą o dopuszczenie analizatora z oprogramowaniem w języku angielskim
z pełną instrukcja w języku polskim. Dodatkowo biorąc pod uwagę konieczność podłączenia
analizatora do systemu informatycznego (pkt. graniczny), Zamawiający będzie miał możliwość
obsługi ww sprzętu w języku polskim.
Odpowiedź:
Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, zmienia treść SIWZ w:
1) pkt III.6.1)l) SIWZ,
2) w tabeli dotyczącej czytnika w Formularzu asortymentowo - cenowym (Załączniku nr 1 do
SIWZ) w zakresie Pakietu 2,
3) § 6 ust. 2 pkt 1) ppkt l) w Projekcie umowy (Załączniku nr 5b do SIWZ).
Pytanie 15
Pakietu 2, pkt. 6. 13) SIWZ oraz § 6 załacznika nr 5b, pkt 3, ppkt 13)
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu:
a) dojazdu serwisu w czasie nie dłuższym niż 2 godziny, licząc od momentu telefonicznego lub
pisemnego zgłoszenia usterki, awarii przez Zamawiającego;
na
a) interwencja serwisu w czasie nie dłuższym niż 2 godziny w dni robocze, licząc od momentu
telefonicznego lub pisemnego zgłoszenia usterki, awarii przez Zamawiającego;
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedzią na Pytanie 1.
Pytanie 16
Dot.: Załącznik nr 5b do SIWZ
Par. 1 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie par. 1 ust. 6?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.
Pytanie 17
Dot.: Załącznik nr 5b do SIWZ
Par. 4 ust. 1 pkt 1) Prosimy o modyfikację ww. postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby
wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dot. niezrealizowanej
części umowy.
Uzasadnienie:

Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu
odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej
naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony.
W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary
umownej.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.
Pytanie 18
Dot.: Załącznik nr 5b do SIWZ
Par. 4 ust. 1 pkt 2) oraz 5)-6)Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego
postanowienia?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.
Pytanie 19
Dot.: Załącznik nr 5b do SIWZ
Par. 4 ust. 1 pkt 3) i 4) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia
wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości
niezrealizowanej w terminie dostawy częściowej lub dostawy podlegającej wymianie, a nie od
wynagrodzenia za cały przedmiot umowy?
Uzasadnienie:
Zastrzeżona, we wzorze umowy kara umowna jest rażąco wygórowaną w rozumieniu art. 484 § 2
kodeksu cywilnego. Podstawową funkcją kary umownej jest kompensacja szkody poniesionej przez
Zamawiającego. Powinna ona bowiem służyć ułatwieniu dochodzenia odszkodowania, a nie
prowadzić do sytuacji, w której Zamawiający wzbogaca się na niewykonaniu zobowiązania przez
Wykonawcę (por. wyr. SA w Katowicach 17.12.2008 r., V ACA 483/08, OSA w Katowicach 2009,
Nr 1, poz. 5). W związku z tym, w przypadku utrzymania obecnego brzmienia postanowienia
umowy (niewspółmierność z ewentualną szkodą Zamawiającego) ewentualnie naliczona kara
umowna zostanie uznana za rażąco wygórowaną, a w konsekwencji tego możliwe będzie jej
miarkowanie, co naraża instytucję zamawiającą na nieuzyskanie zakładanego odszkodowania oraz
dodatkowe koszty postępowania sądowego. Mając na względzie z jednej strony ochronę słusznego
interesu Zamawiającego, a z drugiej zasadę równości stron prawa kontraktów oraz regulację art.
484 § 2 kodeksu cywilnego proponujemy, aby podstawą naliczenia kary umownej była wartość
niedostarczonej w terminie dostawy.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.
Pytanie 20
Dot.: Załącznik nr 5b do SIWZ
Par. 4 Prosimy o dodanie zapisu o brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od
żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.
Pytanie 21
Dot.: Załącznik nr 5b do SIWZ
Par. 6 ust. 3 pkt 13 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ,,godzin'' na ,,godzin w dni
robocze''?
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedzią na Pytanie 1.

Ponadto, Zamawiający dokonuje sprostowania odpowiedzi udzielonej w dniu 31.01.2017 r.
na Pytanie 6:
Pytanie 6
Dotyczy Pakietu 2, pkt. 6. 1) k) SIWZ, Załącznik nr 1 do SIWZ oraz § 6 załącznika nr 5b, pkt 3,
ppkt 1) k :
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania materiału do kontroli wewnątrz
i zewnątrzlaboratoryjnej, pochodzącego od innego producenta niż producent czytnika, pasków
testowych oraz materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych, kompatybilnego z oferowanym
czytnikiem tzn. posiadającego zmianowane wartości dla oznaczeń z paska?
Odpowiedź:
Było:
„Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.”,
a powinno być:
„Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, zmienia treść SIWZ w:
1) pkt III.6.1)k) SIWZ,
2) w tabeli dotyczącej czytnika w Formularzu asortymentowo - cenowym (Załączniku nr 1 do
SIWZ) w zakresie Pakietu 2,
3) § 6 ust. 2 pkt 1) ppkt k) w Projekcie umowy (Załączniku nr 5b do SIWZ).”.
Zamawiający dołącza do niniejszego pisma SIWZ po zmianach z dnia 01.02.2017 r.
Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako
integralną część SIWZ.
Treść pozostałych zapytań wraz z odpowiedziami zostanie po ich ustaleniu opublikowana
na stronie internetowej Zamawiającego.

Z poważaniem
p.o. Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
Marek Ksol

