Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II
spółka akcyjna
57-320 Polanica-Zdrój, ul. Jana Pawła II 2
Tel.: 74/86 21 100; Fax: 74/86 21 102
www.scm.pl
NIP: 8831788549; REGON: 020493961
KRS: 0000438391, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 36 800 000,00 PLN
Numer konta bankowego: 62 1020 3668 0000 5802 0476 2326

Polanica- Zdrój, dnia 07.06.2022 r.
L.dz. EZP.3820.132.2022
Znak sprawy ZP/TP/2022/20 – laboratorium
Uczestnicy postępowania

dotyczy : pytań wniesionych do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wraz z
dostawą i rozładunkiem jednorazowego sprzętu medycznego dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej
Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A.
Zamawiający Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II nr 2, 57-320 Polanica-Zdrój,
informuje, że do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji,
oznaczonego ZP/TP/2022/20 – laboratorium, zostały wniesione następujące zapytania:
Pytanie 1,
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do podawania cen jednostkowych netto 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 możliwości zakupienia jednej sztuki probówki, czy też uchwytu, lub igły itp.).
Odpowiedź 1: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 2, Dotyczy pakietu 1 poz.3
Czy Zamawiający dopuści w poz. 3 zaoferowanie igieł motylkowych w rozmiarze 0, 6 lub 0,8 mm ?
Odpowiedź 2: Zamawiający dopuszcza w poz. 3 zaoferowanie igieł motylkowych w rozmiarze 0, 6 lub 0,8 mm .
Pytanie 3, Dotyczy pakietu 1 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści w poz. 3 zaoferowanie igieł motylkowych w rozmiarze 0, 6 lub 0,8 mm ?
Odpowiedź 3: Zamawiający dopuszcza w poz. 3 zaoferowanie igieł motylkowych w rozmiarze 0, 6 lub 0,8 mm .
Pytanie 4, Dotyczy pakietu 1 poz. 23

Czy Zamawiający dopuści probówkę o objętości pobranej krwi 1,8 ml lub mikroprobówkę 1 ml ?
Odpowiedź 4: Zamawiający dopuszcza probówkę o objętości pobranej krwi 1,8 ml lub mikroprobówkę 1 ml .
Pytanie 5, Dotyczy pakietu 1, poz. 25

Czy Zamawiający dopuści probówkę o objętości pobranej krwi 3,15 ml ?
Odpowiedź 5: Zamawiający dopuszcza probówkę o objętości pobranej krwi 3,15 ml .
Pytanie 6, Dotyczy pakietu 1 poz. 27

Czy Zamawiający dopuści probówkę o objętości pobranej krwi 1,6 ml ?
Odpowiedź 6: Zamawiający dopuszcza probówkę o objętości pobranej krwi 1,6 ml .
Pytanie 7, dotyczy pakietu 2 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści szalki pakowane w rękawy po 25szt?
Odpowiedź 7: Zamawiający dopuszcza szalki pakowane w rękawy po 25 szt.
Pytanie 8, dotyczy pakietu 2 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści szalki o wysokości 14,2mm? Reszta parametrów bez zmian
Odpowiedź 8: Zamawiający dopuszcza szalki o wysokości 14,2 mm.
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Pytanie 9, dotyczy pakietu 2 poz. 19

Czy zamawiający dopuści pałeczkę do wymazów o dł.150mm; reszta parametrów bez zmian.
Odpowiedź 9: Zamawiający dopuszcza pałeczkę do wymazów o dł.150mm: reszta bez zmian.
Pytanie 10, dotyczy pakietu 2 poz. 20

Czy zamawiający dopuści pałeczkę do wymazów o dł.150mm; reszta parametrów bez zmian.
Odpowiedź 10: Zamawiający dopuszcza pałeczkę do wymazów o dł.150mm: reszta bez zmian.
Pytanie 11, dotyczy pakietu 2 poz. 21

Czy zamawiający dopuści pałeczkę do wymazów o dł.150mm; reszta parametrów bez zmian.
Odpowiedź 11: Zamawiający dopuszcza pałeczkę do wymazów o dł.150mm: reszta bez zmian.
Pytanie 12, Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 3 Formularza cenowego:

Czy Zamawiający dopuści igłę motylkową w rozmiarze 0,8?
Odpowiedź 12: Zamawiający dopuszcza igłę motylkowa o rozmiarze 0,8.
Pytanie 13, Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 11 Formularza cenowego:

Czy Zamawiający dopuści igły motylkowe standardowe z adapterem systemowym 0,6 mm?
Odpowiedź 13: Zamawiający dopuszcza igły motylkowe standardowe z adapterem systemowym 0,6mm.
Pytanie 14, Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 14 Formularza cenowego:
Czy Zamawiający dopuści probówkę do surowicy o objętości 10ml?
Odpowiedź 14: Zamawiający dopuszcza probówkę do surowicy o objętości 10 ml.
Pytanie 15, Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 16 Formularza cenowego:
Czy Zamawiający dopuści probówkę do surowicy z żelem o objętości 8,5ml?
Odpowiedź 15: Zamawiający dopuszcza probówkę do surowicy z żelem o objętości od 6- 8,5 ml.
Pytanie 16, Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 19-22 Formularza cenowego:
Czy Zamawiający wymaga probówkek do analizy hematologicznej z K2EDTA ? Jest to preferowany wersenian do analiz
hematologicznych zgodny z zaleceniami International Council for Standarisation in Haematology (ICSH ) oraz zalecenia (
NCCLS) Clinical Laboratory and Standards Institute ?. K3EDTA okazał się najmniej odpowiednią solą do antykoagulacji z
uwagi na największe obkurczanie się krwinek czerwonych a tym samym zmiany wartości średniej objętości krwinki
czerwonej.
Odpowiedź 16: Zamawiający wymaga do analizy probówek K2EDTA.
Pytanie 17, Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 21 Formularza cenowego:
Czy Zamawiający dopuści probówkę hematologiczna o objętości 10ml?
Odpowiedź 17: Zamawiający dopuszcza probówkę hematologiczna o objętości 8-10 ml.
Pytanie 18, Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 23 Formularza cenowego:

Czy Zamawiający dopuści probówkę do koagulologii o objętości 1,8ml?
Odpowiedź 18: Zamawiający dopuszcza probówkę do koagulologii o objętości 1,8 ml.
Pytanie 19, Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 25 Formularza cenowego:

Czy Zamawiający dopuści probówkę do koagulologii o objętości 4,5ml?
Odpowiedź 19: Zamawiający dopuszcza probówkę do koagulologii o objętości max do 3,6 ml.
Pytanie 20, Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 25 Formularza cenowego:

Czy Zamawiający dopuści probówkę o objętości 2,7ml spełniającą pozostałe zapisy SWZ?
Odpowiedź 20: Zamawiający dopuszcza probówkę do koagulologii o objętości max do 3,6 ml.
Pytanie 21, Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 23, 24, 25 Formularza cenowego:
Czy Zamawiający wymaga Probówki do analizy koagulologicznej z ograniczoną przestrzenią martwą? Tego typu
rozwiązanie zapobiega fałszywej ocenie parametrów PT i APTT u chorych leczonych uprzednio antykoagulantami.
Odpowiedź 21: Zamawiający preferuje probówki z wysokiej jakości plastiku z antykoagulantem w postaci
buforowanego roztworu 3,2% cytrynianu sodu trisodowego (0,109 mol/l) w stosunku 1:9 do pobranej krwi. Istotne
jest zapewnienie właściwego podciśnienia w probówce.
Pytanie 22, Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 27 Formularza cenowego:
Czy Zamawiający dopuści probówkę do OB. o objętości 1,6ml?
Odpowiedź 22: Zamawiający dopuszcza probówkę do OB o objętości 1,6 ml.
Pytanie 23, Dotyczy pkt. 10.1 SWZ:

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczenia do oferty dokumentów dopuszczających do obrotu w
przypadku zaoferowania produktu niepodlegającego ustawie o wyrobach medycznych, który nie jest wyrobem
medycznym, nie posiada deklaracji zgodności CE i jest wyceniany ze stawką VAT 23%.
Odpowiedź 23: Zamawiający wyraża zgodę.
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Pytanie 24, Dotyczy pkt. 10.2 SWZ:

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu w następujący sposób „(…) W przypadku kończącego się terminu
ważności dokumentu przedstawionego w ofercie Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wymagany aktualny
dokument na każde wezwanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych. (…)”
Odpowiedź 24: Zgodnie z SWZ.
Pytanie 25, Dotyczy pkt. 10 SWZ:

Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w zapisach SWZ następującego zapisu:
„Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe
są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.”
Odpowiedź 25: Zgodnie z SWZ.
Pytanie 26, Dotyczy §2 ust. 2.4d) wzoru umowy:

Zwracamy się z prośbą o rozpatrywanie terminu rozpatrzenia reklamacji ilościowej w dni robocze.
Odpowiedź 26: Zamawiający zmienia termin rozpatrzenia reklamacji ilościowej z 72 godzin na 3 dni robocze.
Pytanie 27, Dotyczy §4.3 wzoru umowy:

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na termin płatności wynoszący 60 dni.
Odpowiedź 27: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 28, Dotyczy §4 wzoru umowy:

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na wysyłanie faktury w formacie pdf po każdorazowej dostawie na adres
mailowy wskazany przez Zamawiającego.
Odpowiedź 28: Zgodnie z §4.10 umowy Zamawiający wyraża zgodę na wysyłanie faktury w formacie pdf po
każdorazowej dostawie na adres mailowy wskazany przez Zamawiającego.
Pytanie 29, Dot. SIWZ

Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych netto za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub
czterech miejsc po przecinku w pozycjach gdzie jednostka miary jest sztuka?
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
możliwości zakupienia jednej sztuki ezy, końcówki czy szkiełka)”.
Odpowiedź 29: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 30, Projektu umowy: Dotyczy § 2 ust. 2.3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia
według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 200 zł
netto”?
Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 200 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 30: Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w § 2 ust. 2.3 umowy zapisu „Zamawiający będzie składał
zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza
niż 200 zł netto” i w związku z tym modyfikuje zapis w umowie.
Pytanie 31, pakiet nr 1, poz. 17
Prosimy o dopuszczenie probówek dla dzieci mikrometody o poj. 250 µl z zachowaniem pozostałych parametrów.
Odpowiedź 31: Zamawiający dopuszcza probówki dla dzieci do mikrometody o poj. 250 µl z zachowaniem
pozostałych parametrów.
Pytanie 32, pakiet nr 1, poz. 22
Prosimy o dopuszczenie probówek dla dzieci mikrometody o poj. 200 µl z zachowaniem pozostałych parametrów.
Odpowiedź 32: Zamawiający dopuszcza probówki dla dzieci do mikrometody o poj. 200 µl z zachowaniem
pozostałych parametrów.
Pytanie 33, pakiet nr 1, poz. 27
Prosimy o dopuszczenie probówek do oznaczania OB o poj. 1,6 ml krwi z zachowaniem pozostałych parametrów.
Odpowiedź 33: Zamawiający dopuszcza probówki do oznaczania OB o poj. 1,6 ml.
Pytanie 34, pakiet nr 2, poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek o wymiarach 16 x 105 mm przy zachowaniu pozostałych
parametrów?
Odpowiedź 34: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie probówek o wymiarach 16x105 przy zachowaniu
pozostałych parametrów.
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Pytanie 35, pakiet nr 2, poz. 9
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szalek (płytek) Petriego o wysokości 16 mm, pakowanych po 25 szt. przy
zachowaniu pozostałych parametrów?
Odpowiedź 35: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie szalek Petriego o wysokości 16mm.
Pytanie 36, pakiet nr 2, poz. 10

Prosimy o określenie jakiej wielkości powinny być płyty do oznaczania grup krwi? Ile rzędów po 5 wgłębień wymaga
Zamawiający?
Odpowiedź 36: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie płyt do oznaczania grup krwi od 5 rzędów ale po min 7
wgłębień.
Pytanie 37, pakiet nr 2, poz. 11 i 12
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ez pakowanych po 10 szt. przy zachowaniu pozostałych parametrów?
Odpowiedź 37: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie ez pakowanych po 10 szt.
Pytanie 38, pakiet nr 2, poz. 11 i 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ez pakowanych po 20 szt. przy zachowaniu pozostałych
parametrów?
Odpowiedź 38: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie ez pakowanych po 20 szt.
Pytanie 39, pakiet nr 2, poz. 11 i 12

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pyt. 37 i 38 prosimy o dopuszczenie ez pakowanych indywidualnie.
Odpowiedź 39: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie ez pakowanych indywidualnie.
Pytanie 40, pakiet nr 2, poz. 13

Prosimy o dopuszczenie kamer wykonanych z tworzywa PMMA spełniających pozostałe wymagania Zamawiającego.
Odpowiedź 40: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie kamer z tworzywa PMMA.
Pytanie 41, pakiet nr 2, poz. 19 i 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pałeczek do wymazów z wacikiem wiskozowym o dł. 165 mm przy
zachowaniu pozostałych parametrów?
Odpowiedź 41: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie pałeczek do wymazów z wacikiem wiskozowym o dł
165 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów.
Pytanie 42, pakiet nr 2, poz. 21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pałeczek do wymazów o długości 165 mm przy zachowaniu
pozostałych parametrów?
Odpowiedź 42: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie pałeczek do wymazów z wacikiem wiskozowym o dł
165 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów.
Pytanie 43, pakiet nr 2, poz. 33 i 34

Prosimy o określenie, czy Zamawiający wymaga szkiełek z polem do opisu, czy gładkich bez pola?
Odpowiedź 43: Zamawiający nie wymaga szkiełek z polem do opisu.
Pytanie 44,

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu złożenia ofert, z uwagi na dużą ilość dokumentów, które należy
dołączyć do oferty.
Odpowiedź 44: Zgodnie z SWZ.
Odpowiedzi na pytania zgodnie z art. 284. ust.6., ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.),
zwanej dalej „ustawą”, zamieszczone zostały w dniu 07.06.2022r. na stronie internetowej Zamawiającego.
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