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Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania przetargowego na: „Sukcesywne dostawy materiałów diagnostycznych,
sprzętu do anestezji i resuscytacji, rurek krtaniowych i nosowo-gardłowych na potrzeby
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy”
Numer ogłoszenia: 2018/S 040–087061; data zamieszczenia: 27.02.2018 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w związku z pytaniami zadanymi przez
Wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający udziela
wyjaśnień i modyfikuje treść SIWZ w niżej wskazanym zakresie:

Pytanie nr 1
Część nr 1 poz. 1
Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 107 mm x 23 m.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 2
Część nr 1 poz. 4, 5
Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycjach elektrod z żelem płynnym, pozostałe parametry
oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia. Zamawiający podając w opisie
przedmiotu zamówienia, że elektrody mają mieć żel półpłynny wprost wskazuje na produkt
konkretnego producenta – elektrody Skintact producenta Leonard Lang, co stanowi naruszenie art. 7
ust 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 3
Część nr 1 poz. 4, 5
Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycjach elektrod z żelem stałym, pozostałe parametry oferowanych
elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Sporządził(a): Monika Świerblewska

Pytanie nr 4
Część nr 1 poz. 4, 5
Czy Zamawiający dopuści podanie w ww. pozycji ceny jednostkowej dla opakowania zawierającego
50 sztuk elektrod, albo podanie ceny jednostkowej za sztukę z dokładnością do czterech miejsc po
przecinku? Ceny jednostkowe elektrod są bardzo niskie, proponowane rozwiązanie dałoby
wykonawcom możliwość zaoferowania korzystniejszej ceny łącznej.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 5
Część nr 1 poz. 5
Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod o rozmiarze 50 mm.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem, że zaoferowane elektrody będą zgodne z opisem
przedmiotu zamówienia.
Pytanie nr 6
Część nr 1 poz. 5
Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod o rozmiarze 55 x 35 mm.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem, że zaoferowane elektrody będą zgodne z opisem
przedmiotu zamówienia.
Pytanie nr 7
Część nr 1 poz. 6, 7
Prosimy o wyjaśnienie czy w ww. pozycjach należy wycenić odpowiednio 600 i 120 szt. elektrod
czy też 600 i 120 kpl. – 2 szt. elektrod, ponieważ ww. elektrody są sprzedawane i używane
w kompletach = 2 szt.
Odpowiedź:
600 i 120 kpl.
Pytanie nr 8
Część nr 1 poz. 8, 9
Prosimy o wyjaśnienie czy w ww. pozycjach należy wycenić odpowiednio 250 i 50 szt. elektrod
czy też 250 i 50 kpl. – 2 szt. elektrod, ponieważ ww. elektrody są sprzedawane i używane
w kompletach = 2 szt.
Odpowiedź:
250 i 50 kpl.
Pytanie nr 9
SIWZ – rodz. X pkt. 10.8 – pełnomocnictwo
W związku z faktem, że złożenie oferty w postępowaniu przetargowym nie jest czynnością
zobowiązującą w rozumieniu prawa cywilnego (a jest nią dopiero podpisanie umowy) chcielibyśmy
potwierdzić, że Zamawiający uzna za wystarczające pełnomocnictwo do złożenia oferty przetargowej
wskazujące, iż osoba w nim wskazana umocowana jest do przygotowania, podpisania i złożenia
oferty przetargowej w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego? Umowa w sprawie
zamówienia publicznego zostanie podpisana przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań
i składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.
Odpowiedź:
Tak.

Sporządził(a): Monika Świerblewska

Pytanie nr 10
Projekt umowy – par. 3 ust. 3
Prosimy o wykreślenie par. 3 ust. 3 z projektu umowy. Proponowany zapis umowny stanowi obejście
art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zakazującego
jakichkolwiek zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
wykonawcy. Niedopuszczalne jest wymaganie od Wykonawcy, aby był przygotowany na zmianę ilości
poszczególnych pozycji towaru, czyli przedmiotu zamówienia (a tym samym zmianę umowy),
w sposób zależny jedynie od woli Zamawiającego. SIWZ zawiera bowiem, stosownie do art. 36 ust. 1
pkt 3 ustawy pzp opis przedmiotu zamówienia, stanowiącego integralna część umowy o zamówienie,
i wykonawca składa ofertę, którą jest związany, tylko w zakresie tak opisanego przedmiotu. Tylko
w ten sposób wykonawca, znając przedmiot zamówienia, tj. poszczególne pozycje towaru i ich ilość,
może prawidłowo przygotować i skalkulować ofertę. Zamawiający oczekując od wykonawcy pełnej
gotowości na zmianę przedmiotu zamówienia, tj. ilości poszczególnych pozycji towaru, według
własnego uznania, samowolnie ingeruje w treść umowy (zmienia jej przedmiot), co jest
niedopuszczalne w świetle art. 144 pzp.
Odpowiedź:
Zapis umowy określa przewidziane przepisem art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP okoliczności, gdyż jest
przewidziany we wzorze umowy jako elemencie SIWZ. Z uwagi jednak na zgłoszone pytanie
Zamawiający doprecyzowuje zapis par. 3 ust. 3 w ten sposób, iż zmiany ilościowe poszczególnych
pozycji towaru, nie mogą być większe, niż łącznie 10% całkowitej wartości umowy.
Pytanie nr 11
Projekt umowy - §7 ust. 2
Prosimy o wydłużenie terminu na wymianę towaru do 5 dni roboczych. Termin 2 dni jest trudny do
dochowania z uwagi na charakter procedur reklamacyjnych – przed uznaniem reklamacji istnieje
konieczność zbadania towaru pod kątem jej zasadności. Pozostawienie zapisu w obecnym brzmieniu
może budzić wątpliwości co do jego skuteczności w świetle obowiązujących przepisów prawa
(świadczenie niemożliwe – zgodnie z art. 387 § 1 kodeksu cywilnego umowa o świadczenie
niemożliwe jest nieważna).
Odpowiedź:
Zamawiający ustala termin wymiany zakwestionowanego towaru na 3 dni robocze.
Pytanie nr 12
Projekt umowy – par. 4 ust. 5
Prosimy o wykreślnie z par. 4 ust. 5 następującej części zdania „a nadto do nieodpłatnej wymiany
towaru na nowy o wydłużonym terminie ważności, o ile Zamawiający zgłosi takie żądanie nie później
niż 1 miesiąc przed upływem terminu ważności nabytego wcześniej od Wykonawcy towaru”.
Zamawiający nie powinien przenosić na wykonawcę odpowiedzialności za niewykorzystanie
asortymentu w terminie ważności, zwłaszcza, że wykonawca jest zobowiązany do dostawy towaru
którego termin ważności jest nie krótszy niż 80% terminu ważności towaru, ponadto zapis ten
powoduje powstanie po stronie wykonawcy dodatkowych kosztów, które powinien ponieść
zamawiający odpowiedzialny za planowanie dostaw, ponieważ wykonawca nie będzie miał
możliwości sprzedaży towaru, który „przeleżał” z winy zamawiającego w jego magazynie, a jego
termin ważności kończy się za 1 miesiąc.
Odpowiedź:
Zapis dopuszczalny na gruncie przepisu art. 353.1 kodeksu cywilnego, tym nie mniej Zamawiający
zmienia zapis w ten sposób, iż jego żądanie wymiany winno być zgłoszone najpóźniej na 2 miesiące
przed upływem terminu ważności danego towaru.
Pytanie nr 13
Część 2
Czy Zamawiający dopuści w części 2 pozycji nr 1-7 łyżki jednorazowe, sterylne?
Odpowiedź:
Tak.

Sporządził(a): Monika Świerblewska

Pytanie nr 14
Część 1, Pozycja 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnych elektrod z żelem stałym
spełniających pozostałe wymogi SIWZ?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 15
Część 1, Pozycja 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnych elektrod z żelem płynnym
spełniających pozostałe wymogi SIWZ?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 16
Część 1, Pozycja 6-9
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączeniu elektrod do defibrylacji do osobnego pakietu
tematycznego?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 17
Część 1, pozycja 6- 9
Czy Zamawiający oczekuję wyceny elektrod wielofunkcyjnych za komplet (=2 sztuki) czy sztukę?
Odpowiedź:
Zamawiający oczekuje wyceny za komplet.

Sporządził(a): Monika Świerblewska

