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    Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dr. Janusza Daaba  

w Piekarach Śląskich ul. Bytomska 62, 41,940 Piekary Śląskie informuje, iŜ zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy 
Prawo zamówień publicznych do Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie zapisów siwz, na które to 
zamawiający odpowiada:  
 
 
Pytanie nr 48  

Pytania dotyczące treści SIWZ: 

Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 
trzech lub czterech miejsc po przecinku? 
Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-
2546/06) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla 
wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie 
ceną transakcyjną (nie ma, bowiem moŜliwości zakupienia jednej sztuki ezy, końcówki czy szkiełka)”. 
Odpowiedź:   
Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający nie wymaga podania cen jednostkowych netto – tylko za całe 
opakowania.  
 
Pytanie nr 49  

Pytania dotyczące projektu umowy: 

Dotyczy § 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iŜ „Zamawiający będzie 
składał zamówienia według bieŜących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie 
powinna być mniejsza niŜ 150 zł. netto”? 
Prośbę motywujemy to tym, Ŝe dla zamówień poniŜej 150 zł. koszty transportu na które składają się 
m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i 
faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyŜsze niŜ wartość marŜy uzyskanej ze 
sprzedaŜy towaru o takiej wartości. 
Odpowiedź:   
Nie. Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
Pytanie nr 50  



 

Dotyczy § 3 ust. 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłuŜenie terminu dostawy z „3 dni roboczych” do „5 dni 
roboczych” od dnia wpłynięcia zamówienia cząstkowego. 
Prośbę motywujemy faktem, iŜ dostarczany asortyment nie posiada bardzo krótkiego terminu waŜności, 
przez co Zamawiający jest w stanie wcześniej określić wielkość zapotrzebowania i moŜe wcześniej 
złoŜyć zamówienie, dzięki czemu Wykonawca będzie mógł terminowo zrealizować dostawę. Poza tym 
termin dostawy wynoszący 5 dni jest nierealny, w przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług 
wynajętego przewoźnika. Zamówienie, które wpływa do wykonawcy jednego dnia najwcześniej moŜe 
być zarejestrowane w dniu następnym, pod warunkiem, Ŝe będzie zawierało wszystkie niezbędne dane 
do prawidłowej realizacji zamówienia zgodnie z warunkami umowy. Wystawienie stosownych 
dokumentów WZ, spakowanie towaru następuje najczęściej trzeciego dnia po otrzymaniu zamówienia. 
Spedytor dostarcza towar w ciągu 48 godzin (kolejne dwa dni), a zatem termin 5 dni roboczych jest 
terminem minimalnym na zrealizowanie zamówienia. 
Odpowiedź:   
Nie. Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
Pytanie nr 51  

Dotyczy § 3 ust. 4 oraz 5 
Czy Zamawiający dopuści zmianę terminu, w którym Wykonawca ma załatwić reklamację na termin 
realny tj.  
- dla reklamacji ilościowych – realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 3 dni robocze od 
chwili jej otrzymania,  
- dla reklamacji jakościowych - realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 5 dni roboczych 
od chwili otrzymania próbek reklamowanego towaru.   
Wykonawca, aby rozpatrzyć reklamację jakościową musi najpierw zbadać zwrócony towar i następnie 
podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, 
co jest czasochłonne, dlatego teŜ właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 3 dni 
roboczych jest trudne do wykonania.  
W razie pozostawienia dotychczasowego zapisu wątpliwa będzie jego waŜność w świetle przepisów 
kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemoŜliwego. 
Odpowiedź:   
Nie. Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
Pytanie nr 52  

Dotyczy § 9 

Z uwagi specjalne ceny oferowane Zamawiającemu przez wykonawców, kalkulowane na podstawie 
ilości podanych przez Zamawiającego w przetargu, czy Zamawiający nie rozwaŜy moŜliwości zmiany 
zapisu na: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji Umowy, jednak 
niezrealizowana wartość umowy nie moŜe być większa niŜ 20% wartości umowy”. 
Odpowiedź:   
Nie. Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
Pytanie nr 53  

Pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia W PAKIECIE NR 2: 

Dotyczy pozycji 1 oraz 2 

Czy Zamawiający Ŝyczy sobie zaoferowania końcówek standardowych (o standardowej jakości), czy 
Zamawiający oczekuje złoŜenia oferty na końcówki o podwyŜszonej jakości typu superior. Jeśli tak to 
czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty przetargowej próbek takich końcówek typu superior? 
Odpowiedź:   



 

Nie. Zamawiający nie wymaga. 
 
Pytanie nr 54  

Pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia W PAKIECIE NR 2: 

Dotyczy pozycji 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie końcówki pojemności do 5ml typu Medlab, 
bezbarwnych? 
Odpowiedź:   
Nie. Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
Pytanie nr 55  

Pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia W PAKIECIE NR 2: 

Dotyczy pozycji 4 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie końcówki o pojemności 1000µl typu Eppendorf 
(krótki kołnierz) lub typu Gilson (długi kołnierz)? 
Odpowiedź:   
Nie. Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
 
Pytanie nr 56  

Pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia W PAKIECIE NR 2: 

Dotyczy pozycji 5 oraz 6 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie końcówki typu Gilson bezbarwnej?Odpowiedź:   
Odpowiedź: 
Nie. Zamawiający nie wyraŜa zgody 
 
 
Pytanie nr 57  

Pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia W PAKIECIE NR 3: 

Dotyczy pozycji 1 oraz 2 

Czy Zamawiający wymaga pojemnika w całości autoklawowalnego? 
Czy minimalna pojemność pojemnika ma wynosić 120 ml, bowiem standardowo tego typu pojemniki 
mają pojemność min. 120 ml, a max. 140 ml? 
Odpowiedź:   
Nie. Zamawiający nie wymaga. 
 
Pytanie nr 58  

Pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia W PAKIECIE NR 3: 

Dotyczy pozycji 1  
Z jakim kolorem wieczka naleŜy zaoferować pojemnik: Ŝółtym, czerwonym czy białym? 
Odpowiedź:   
Zamawiającemu jest to obojętne. 
 
Pytanie nr 59  

Pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia W PAKIECIE NR 3: 

Dotyczy pozycji 11 

Pyt. 1 



 

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania probówek typu Eppendorf wykonanych z polipropylenu o 
podwyŜszonej przeźroczystości (dzięki czemu łatwiej obserwować zawartość probówki), z 
podziałką i polem do opisu oraz z płaski zatrzaskowym, zintegrowanym z probówką wieczkiem, 
dzięki któremu moŜliwe jest opisywanie próbki na wierzchniej stronie korka. 
Odpowiedź:  
Nie. Zamawiający nie wymaga. 
 
Pytanie nr 60  

Pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia W PAKIECIE NR 3: 

Dotyczy pozycji 11 

Pyt. 2 

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania probówek typu Eppendorf z płaski zatrzaskowym, 
zintegrowanym z probówką wieczkiem, dzięki któremu moŜliwe jest opisywanie próbki na 
wierzchniej stronie korka oraz z zamknięciem typu Safe Lock. Bezpieczne zamknięcie tzw. Safe 
Lock uniemoŜliwia przypadkowemu otwarciu się probówki np. podczas jej wirowania przy 
wysokich obrotach.    
Odpowiedź:   
Nie. Zamawiający nie wymaga. 
 
Pytanie nr 61   
Pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia W PAKIECIE NR 3: 

Dotyczy pozycji 13 

Ze względu na róŜnie podawaną u róŜnych dostawców pojemność probówek o tych samych 
wymiarach (raz jest to pojemność uŜytkowa, a raz pojemność całkowita), zwracamy się z 
zapytaniem czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie probówek o wymiarach 16x100 mm i 
pojemności uŜytkowej 10 ml a pojemności całkowitej 11 ml? 
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga jak w SIWZ. 
Pytanie nr 62  

Pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia W PAKIECIE NR 3: 

Dotyczy pozycji 14 

Ze względu na róŜnie podawaną u róŜnych dostawców pojemność probówek o tych samych 
wymiarach (raz jest to pojemność uŜytkowa, a raz pojemność całkowita), zwracamy się z 
zapytaniem czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie probówek o wymiarach 12x75 mm i 
pojemności uŜytkowej 4 ml a pojemności całkowitej 5 ml? 
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga jak w SIWZ. 
 
Pytanie nr 63  

Pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia W PAKIECIE NR 3: 

Dotyczy pozycji 15 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek bez pola do opisu i zaoferowanie nalepek 
do tych probówek? 
Odpowiedź:  
Zamawiający wyraŜa zgodę pod warunkiem, Ŝe nalepka będzie w cenie probówki. 
 
 
Pytanie nr 64  



 

Pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia W PAKIECIE NR 3: 

Dotyczy pozycji 15 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenienie tj. podanie ceny jednostkowej i wartości 

osobno dla probówek, osobno dla korków i osobno dla nalepek na probówki? Prośbę 

motywujemy tym, iŜ w naszym systemie zarządzającym sprzedaŜą probówka, korek i nalepka 

stanowią odrębne pozycję asortymentowe, mają swoje numery katalogowe i ceny sprzedaŜy, 

mogą pochodzić od innego producenta, mają teŜ róŜne dokumenty dopuszczające je obrotu i 

uŜywania.  

PowyŜsze oczywiście nie oznacza, iŜ produkty te nie są ze sobą kompatybilne i mogą być przez 
Zamawiającego traktowane i uŜywane jako zestaw produktów. 
Odpowiedź:   
Nie. Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
Pytanie nr 65  

Pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia W PAKIECIE NR 3: 

Dotyczy pozycji 16 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bagietek wykonanych z polipropylenu (PP)? 
Odpowiedź:   
Tak. Zamawiający wyraŜa zgodę. 
 
Pytanie nr 66  

Pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia W PAKIECIE NR 3: 

Dotyczy pozycji 17 i 18 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu dostarczenia z kaŜdą dostawą świadectwa 
kalibracji ez?  
Ezy są wyrobem medycznym jednorazowego uŜytku do diagnostyki in vitro nieklasyfikowanym 
bez funkcji pomiarowej. Zgodnie z obowiązującą ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 
2010r., dla tej kategorii wyrobów przepisy nie wymagają jakichkolwiek dokumentów 
metrologicznych. Proces produkcji tych wyrobów gwarantuje dokładność kalibracji oczek 
wystarczającą do posługiwania się ezami przy diagnostyki in vitro. 
Odpowiedź:   
Nie. Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
Pytanie nr 67  

Pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia W PAKIECIE NR 3: 

Dotyczy pozycji 19 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 1500 sztuk ez jednostronnych o pojemności 1µl i 1500 
sztuk ez jednostronnych o pojemności 10µl? 
Odpowiedź:  
Nie. Zamawiający nie wyraŜa zgody.  
 
Pytanie nr 68  

Pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia W PAKIECIE NR 3: 

Dotyczy pozycji 19-25 

Prosimy o wyłączenie pozycji 19-25 do osobnego pakietu z uwagi na niejednorodność zamawianego 
asortymentu, co powoduje utrudnienie uczciwej konkurencji. Zbudowanie pakietu składającego się z 
produktów róŜnych producentów w takim zestawieniu ogranicza szansę złoŜenia oferty róŜnym 



 

oferentom a przez to preferuje wybrane firmy. Podzielenie pakietu według zaproponowanego przez nas 
schematu jest uzasadnione z punktu widzenia ekonomicznego. 
Odpowiedź:  
Nie. Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
Pytanie nr 69  

Pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia W PAKIECIE NR 4: 

Dotyczy pozycji 1 oraz 2 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wymazówki z aplikatorem z tworzywa z wacikiem 
wiskozowym? W przypadku, kiedy trzonek wymazówki wykonany jest z plastiku, zasadne jest aby 
główka wymazówki była równieŜ wykonana z tworzywa sztucznego np. wiskozy. Na bawełnie, 
jako na materiale biologicznym, nawet po dokładnym procesie sterylizacji mogą pozostać łańcuchy 
molekularne, które mogą się dalej rozwijać i zakłócać wyniki badań. Dlatego teŜ uwaŜamy, Ŝe 
wymazówka z wacikiem wiskozowym jest rozwiązaniem lepszym od wymazówki z wacikiem 
bawełnianym. 
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza. 
 
 
MODYFIKACJE 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuje SIWZ w 
następujący sposób: 
 

1. W SIWZ w części 13. Termin 23.01.2013r. składania i otwarcia ofert, zastępuje się terminem 
25.01.2013r.  

W związku z wprowadzonymi modyfikacjami wymagającymi wprowadzenia zmian w ofertach, 
zamawiający przedłuŜa termin składania i otwarcia ofert na dzień 25.01.2013r. Godziny składania           
i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 

 

       Z powaŜaniem 

 


