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SP ZOZ Szpital Psychiatryczny jest jednostką ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego 
 
 

Toszek, 31.12.2020 r. 
 
 
dotyczy:  postępowania nr 22/PN/DEG/WK/2020 – dostawa odczynników i podręcznego 

sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku. 
 
 
 Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 
2004 r. (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.). Zamawiający udostępnia treść 
zapytań odnośnie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami: 

 

Pytania z dnia 28.12.2020 r. 

Pytanie 1: 
Dot SIWZ pkt. 4.1  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby karty charakterystyk substancji niebezpiecznych znajdowały 
się na stronie internetowej oferenta, z której można bezpłatnie pobierać wymagane dokumenty? 
Uzasadnienie: Strona internetowa oferenta została stworzona po to, aby ułatwić klientom dostęp 
do potrzebnych informacji oraz usprawnić procesy związane z dostawami produktów. 
 
Odpowiedź: 
Nie. Zamawiający wymaga dostarczenia kart charakterystyki substancji niebezpiecznych w 
formie papierowej po wyborze oferty, a przed podpisaniem umowy. 
 
Pytanie 2 
Dot. SIWZ pkt. 5.4  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie ulotek na płycie CD? 
 
Odpowiedź: 
Nie. Zamawiający wymaga dostarczenia ulotek w formie papierowej. 
 
Pytanie 3: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące terminy ważności: 
- pakiet XI poz. 6 i 8 – minimum 5 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego i tym samym 
wprowadzi zmiany w projekcie umowy? 
Uzasadnienie: Ze względu na skład , komponenty i system produkcji odczynników – nie można 
określić terminu ważności oferowanego asortymentu na minimum 7 miesięcy w każdej dostawie. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę minimalnego terminu ważności na minimum 5 
miesięcy od daty dostawy w poz. 6 i 8 pakietu XI.  
Uzasadnienie: Istnieje prawdopodobieństwo, iż krótszy termin ważności zestawu 
odczynnikowego, (proponowane 5 miesięcy od daty otrzymania zestawu), gdzie w opakowaniu 
jest 60 testów nie pozwoli Zamawiającemu wykorzystać wszystkich testów z opakowania i narazi 
Zamawiającego na straty finansowe.  
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Pytanie 4: 
Pytanie do umowy §3 ust. 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikacje postanowienia 
umownego na: 
„Okres przydatności do użytku dostarczanego przedmiotu umowy musi wynosić minimum 7 
miesięcy (dla poz. 8 oraz poz.6- 5 miesięcy) od momentu dostarczenia asortymentu do siedziby 
Odbiorcy. /dotyczy wyłącznie pakietu XI/”? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu umowy w §3 ust. 3. 
 
Pytanie 5: 
Pytanie do umowy §6 ust. 5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia 
umownego na: 
,, Należności z tytułu realizacji dostaw określonych w § 2 Umowy będą fakturowane i płatne w 
złotych 
polskich w terminie …. dni od daty doręczenia Odbiorcy kompletnej i prawidłowo wystawionej 
faktury na rachunek bankowy Dostawcy wskazany na fakturze, ujawniony na tzw. białej liście 
podatników VAT. Jeśli rachunek wskazany na fakturze nie jest rachunkiem ujawnionym na tzw. 
białej liście podatników VAT, Odbiorca nie ponosi jakichkolwiek skutków niedokonania 
płatności do czasu zaktualizowania przez Dostawcę danych rachunku w tym wykazie podatników 
VAT. Faktury będą wystawiane i przesyłane w formie elektronicznej na adres e- mail 
Zamawiającego: 
faktury@szpitaltoszek.pl bądź za pośrednictwem poczty na adres: SP ZOZ Szpital 
Psychiatryczny, ul. Gliwicka 5, 44-180 Toszek. 
Uzasadnienie: Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o odstąpienie od wymogu konieczności 
potwierdzania faktu realizacji zamówienia poprzez sporządzenie obustronnie podpisanego 
protokołu odbioru. Wykonawca podobnie jak zdecydowana większość firm działających na rynku 
nie ma technicznej możliwości do spełnienia powyższego wymogu. Wykonawca w zakresie 
realizacji dostaw zamówionego asortymentu korzysta z usług zewnętrznej firmy przewozowej 
zapewniającej należyte warunki transportu. W związku z korzystaniem z usług zewnętrznej firmy 
przewozowej w zakresie realizacji dostaw, obustronne podpisanie protokołu odbioru przez 
,,Strony umowy” jest niemożliwe gdyż Kurier/ firma transportowa nie jest stroną umowy i nie jest 
w żaden sposób umocowany do składania jakichkolwiek oświadczeń w imieniu Wykonawcy. 
Standardowo potwierdzenie faktu realizacji zamówienia stanowi podpisany przez Odbiorcę list 
przewozowy przekazany przez kuriera. Mając powyższe na uwadze zwracamy się z uprzejmą 
prośbą o przychylne rozpatrzenie zadanego pytania. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuści dokument magazynowy WZ Dostawcy będący zgodnym ze złożonym 
zamówieniem jako dokument potwierdzający fakt prawidłowej realizacji zamówienia. 
Tym samym zmianie ulegną zapisy SIWZ- Załącznik nr 6, §6 ust. 5. 
 
Pytanie 6: 
Dotyczy projektu umowy § 3 ust. 2 oraz § 4 ust. 2 

 
W związku z tym, iż umowa zawierana jest z wykonawcą na okres 12 miesięcy, a zamówienia 
Zamawiający będzie składał sukcesywnie, czyli według aktualnych potrzeb, czy nie zasadne 
byłoby skrócenie terminu ważności dostarczanego towaru do 9 m-cy? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie zgadza się na skrócenie terminu ważności dostarczanego towaru do 9 m-cy, 
gdyż nie jest w stanie przewidzieć tempa zużycia różnych artykułów, a z powodów oczywistych 
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nie może pracować na przeterminowanych artykułach, co mu zagraża przy krótkim terminie 
ważności towaru. 
 
Pytanie 7: 
Dotyczy projektu umowy § 4 ust. 4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu 4 sformułowania, iż „Zamawiający 
będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia 
jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł netto”? 
Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 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 wyższe niż wartość 
marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości. 
 
Odpowiedź: 
Nie, zamawiający nie wyraża zgody na określenie minimalnej wartości zamówienia 
jednostkowego na 150 zł. netto, gdyż nieprzewidziane sytuacje mogą zmusić Zamawiającego do 
pilnego zamówienia   towaru o niższej wartości niż sugerowana w zapytaniu kwota. 
 
Pytanie 8: 
Dotyczy projektu umowy § 4 ust. 5 
Z uwagi specjalne ceny oferowane Zamawiającemu przez wykonawców, kalkulowane na 
podstawie ilości podanych przez Zamawiającego w przetargu, czy Zamawiający wyrazi zgodę na  
wprowadzenie zapisu: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji Umowy, 
jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 20% wartości umowy”? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanego przez Wykonawcę zapisu: 
,,Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji Umowy, jednak niezrealizowana 
wartość umowy nie może być większa niż 20% wartości umowy”. 
 
Pytanie 9: 
Dotyczy projektu umowy § 4 ust. 10 
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu, w którym Wykonawca 
ma załatwić reklamację na termin realny tj.  
- dla reklamacji ilościowych – realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 5 dni robocze 
od chwili jej otrzymania,  
- dla reklamacji jakościowych - realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 7 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 też właściwe rozpatrzenie reklamacji i 
wymiana towaru w ciągu 5 dni jest trudne do wykonania. 
 
Odpowiedź: 
Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację ww. zapisu. 
 
 
Pytanie 10: 
Dotyczy projektu umowy § 9 
Czy Zamawiający rozważy wprowadzenie w powyższym paragrafie ustępu mówiącego, że: 
• Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za 1 miesięcznym wypowiedzeniem, 
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• Rozwiązanie, o którym mowa w pkt. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać 
uzasadnienie pod rygorem nieważności, 
• Każda ze stron może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia 
postanowień niniejszej umowy? 
 
Odpowiedź: 
Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie ww. zapisu. 
 
Pytanie 11: 
Dotyczy pakietu III poz. 1  
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania probówek typu Eppendorf z płaskim zatrzaskowym, 
zintegrowanym z probówką wieczkiem, dzięki któremu możliwe jest opisywanie próbki na 
wierzchniej stronie korka oraz z zamknięciem typu Safe Lock?  
Bezpieczne zamknięcie tzw. Safe Lock uniemożliwia przypadkowemu otwarciu się probówki np. 
podczas jej wirowania przy wysokich obrotach.    
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga zaoferowania specjalnych probówek typu Eppendorf z zamknięciem 
typu Safe  Lock oraz z wieczkiem przystosowanym do opisywania próbek. 

 
Pytanie 12: 
Dotyczy pakietu III poz. 17 
Czy zamawiający wymaga aby w celu poprawy czytelności skali i tym samym prawidłowości 
odczytu wyników nadruk skali na rurce był w kolorze zielonym (kolor zielony jest kolorem 
najbardziej kontrastującym w stosunku do koloru czerwonego)? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga konkretnego koloru nadruku skali na rurce. Kolory nadruków skali na 
rurkach do OB., które są dostępne na rynku zadawalają Zamawiającego. 
 
Pytanie 13: 
Dotyczy pakietu III poz. 34 
Czy zamawiający wyrazi zgodę na pojemnik o kształcie w przekroju (widocznym z góry): 
prostokąta z zaokrąglonymi rogami (pojemnik widoczny na zdjęciu), pozostałe parametry bez 
zmian? 

 
Czy w przypadku braku zgody na powyższe Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji do 
osobnego pakietu? 
 
Odpowiedź: 
Tak, gdyż widoczny na zdjęciu pojemnik ma w przekroju wymagany kształt. W pozycji 34 jest 
opisany kształt pojemnika w przekroju: prostokąt lub owal. 
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Pytanie 14: 
Zwracam się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert w ww. postępowania o 
jeden lub dwa dni co pozwoli nam na skompletowanie potrzebnej dokumentacji przetargowej, 
której uzyskanie w okresie świątecznym uległo wydłużeniu. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający w dniu 30.12.2020 r. zmienił termin składania ofert. Oferty składać można do dnia 
08.01.2021 r. do godz. 09:00. 
Wszystkie informacja zostały udostępnione na stronie Zamawiającego w dniu 30.12.2020 r.  
 

Pytania z dnia 29.12.2020 r. 

Pytanie 1: 
Dotyczy pakietu III poz. 40 
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania przez termometr laboratoryjny świadectwa 
wzorcowania? 
Czy w przypadku braku zgody na powyższe Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji do 
osobnego pakietu? 
Czy Zamawiający dopuści Termometr laboratoryjny o zakresie pomiaru temperatury -50 - 
+200°C o podstawowej odporności chemicznej? 
 
Odpowiedź: 
Nie. Zamawiający nie odstąpi od wymogu posiadania przez termometr laboratoryjny świadectwa 
wzorcowania. 
Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na  wyłączenie pozycji do osobnego pakietu. 
Zamawiający nie zmieni zapisu w poz. 40. 
 
 

 
 
 

Z poważaniem: 
 

          Kierownik   
Zamówień Publicznych 

                   Anna Skandy 


