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Rzeszów, 2019.03.08

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy worków foliowych i pojemników na odpady, pojemników
na materiał histopatologiczny, soli tabletkowanej, różnych artykułów gospodarczych.
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z
2018 r. poz. 1986 ze zm.) informuje, że od Wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:
I.
W przypadku pakietu 4 Sól tabletki, proszę o określenie wielkości jednorazowej dostawy. Czy zamówienia będą do realizacji
jednorazowo po 24 tony? Czy będą to wywołania zamówień typu 5-15 ton jednorazowo?
Odpowiedź: Dostawy sukcesywne, każda po złożeniu przez Zamawiającego pisemnego zamówienia cząstkowego. Każda
dostawa minimum 24 tony.
II.
Pakiet 5, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści wycenę maszynek do golenia w opakowaniu a’100 sztuk z przeliczeniem do 132 pełnych
opakowań?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga 13200 sztuk maszynek do golenia. Zamawiający dopuszcza opakowania zawierające
a’100 sztuk.
III.
Pakiet 5
Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania jednorazowych ostrzy do usuwania każdego rodzaju usuwania owłosienia ze skóry
pacjentów przed zabiegami operacyjnymi i innymi zabiegami inwazyjnymi? Ostrza mogą być stosowane do usuwania
zarówno grubych jak i delikatnych krótkich jak i długich mokrych oraz suchych włosów. Przystosowane do strzygarki z
ruchomą głowicą, z najniższym na rynku współczynnikiem zacięć potwierdzony badaniami, na poziomie poniżej 2%.
Szerokość cięcia 30mm.
W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o dodanie dodatkowej pozycji w pakiecie 5:
Pakiet 5
Strzygarka chirurgiczna z ruchomą głowicą z ładowarką, bezprzewodową, akumulatorową z wymiennymi ostrzami.
Strzygarka chirurgiczna stosowana do usuwania owłosienia ze skóry pacjentów przed zabiegami operacyjnymi i innymi
zabiegami inwazyjnymi. Strzygarka chirurgiczna może być stosowana do usuwania zarówno grubych jak i delikatnych
krótkich jaki długich mokrych oraz suchych włosów. Może być bezpiecznie stosowana nawet w delikatnych okolicach ciała.
Zapewnia min.160 min. pracy po pełnym naładowaniu baterii. Strzygarka zapewnia najniższy – poniżej 2% - współczynnik
zacięć. Dzięki ruchomej głowicy zapewnia najlepszy dostęp do wszystkich okolic ciała.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania golarek dwuostrzowych z „grzebieniem” jednorazowego użytku, a nie
ostrzy do strzygarek chirurgicznych.
IV.
Pytanie nr 1
Celem usprawnienia procesu realizacji umowy zwracamy się do Zamawiającego czy przewiduje taką możliwość, aby
po podpisaniu umowy zobowiązał się do przekazywania opiekunowi handlowemu przewidywalnego - orientacyjnego
w okresie kwartalnym/miesięcznym harmonogramu oczekiwanych dostaw/zamówień? Pozwoli to Wykonawcy w
odpowiednim czasie zarezerwować wymagany dostawą towar dla Zamawiającego.
Odpowiedź: Termin dostawy określony jest w §3 ust. 1, tj.:
„Dostawy będą realizowane na bieżąco w wielkości i asortymencie wg każdorazowego zapotrzebowania złożonego
przez Zamawiających w terminie ….. dni od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu…” – termin dostawy
uzależniony jest od terminu podanego przez Wykonawcę w formularzu oferty – załącznik nr 1 do SIW.

Pytanie nr 2
Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest, aby przed rozwiązaniem
umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie
najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć
rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron. W
związku z powyższym zwracamy się o wprowadzenie dodatkowego zapisu w umowie uwzględniające wcześniejsze
wezwanie Wykonawcy do należytego wykonania umowy.
Odpowiedź: Zapisy dotyczące wezwania do należytego wykonywania umowy zawarto w § 3 ust. 8.
Pytanie nr 3
Prosimy o modyfikację zapisów §5 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie
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: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Pytanie nr 4
Dotyczy wzoru umowy:
Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów do projektu umowy w §5, mając na
względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą zgodnie i niewykraczające
poza dopuszczalne zgodnie z art. 3531 k.c. granice swobody umów:
„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn, za które odpowiada
Zmawiający w wysokości 5% wynagrodzenia netto pozostałego do zapłaty w zakresie części, której, odstąpienie
dotyczy”
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Pytanie nr 5
Dotyczy wzoru umowy
Prosimy o wyjaśnienie 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 150 zł. netto”?
Mając na względzie czynniki ekologiczne, chcielibyśmy dążyć do ograniczenia liczby opakowań, ilości listów
przewozowych i faktur w formie papierowej. W związku z tym prosimy o ustanowienie minimalnej wartości
zamówienia w kwocie 150 zł.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Pytanie nr 6
Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie poniższego zapisu do treści umowy:
„W sytuacji, kiedy Zamawiający nie ureguluje należności w terminie, Wykonawca, po 2-krotnym wezwaniu
Zamawiającego (w odstępie 14 dni) do zapłaty, ma prawo wstrzymać dostawy do Zamawiającego do czasu
uregulowania należności”
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Pytanie nr 7
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie w formularzu ceowym wyłącznie tych pakietów, na które będzie
składana oferta?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty na cały asortyment w danym pakiecie. Każdy pakiet traktowany
jest jako osobne zadanie. Wykonawca składa ofertę na wybrane przez siebie pakiety.
Pytanie nr 8
W związku z obecnie obowiązującymi przepisami pozwalającymi na stosowanie faktur elektronicznych (art. 2 pkt 32
oraz art. 106n ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) oraz planowanym w sierpniu br.
upowszechnieniem stosowania elektronicznego fakturowania w zamówieniach publicznych dzięki obowiązkowi
przyjmowania e-faktur przez Zamawiających (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/55/UE z 16 kwietnia
2014 r. w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych), zwracamy się z prośbą o wskazanie
w umowie w §4 adresu e-mail, na który Wykonawca może przesyłać fakturę w formie elektronicznej.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczania faktur w formie papierowej zgodnie z zapisem §4 ust. 1 umowy.
Pytanie nr 9
Dotyczy Pakietu nr 3 Pojemniki na materiał histopatologiczny
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż wymaga aby pojemniki do badań histopatologicznych posiadały na stałe
przytwierdzone oznakowanie np. w postaci: wysokiej jakości etykiety odpornej na odczynniki rutynowo stosowane na
pracowni (dalej zwanej etykietą) lub nadruk lub oznakowania w postaci techniki IML. Zgodnie z najnowszym

rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia "W sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej w dziedzinie
patomorfologii" wymaga się aby "materiał pobrany do badania umieszczony został w pojemniku oznaczanym w
sposób umożlwiający identyfikację pacjenta albo zwłok, od których został pobrany". Jednocześnie Rozporządzenie
wskazuje iż: "Pozostały po wykonaniu bloczków parafinowych materiał tkankowy przechowuje się przez okres co
najmniej 28 dni od dnia ustalenia rozpoznania patomorfologicznego, w tym w wyniku badania pośmiertnego. Po
upływie tego okresu materiał tkankowy jest poddawany utylizacji zgodnie z przepisami dotyczącymi postępowania z
odpadami medycznymi." Oznacza to, iż pojemnik, w którym materiał jest przechowywany powinien być wysokiej
jakości, a oznakowanie materiału musi pozwalać na jednoznaczne zweryfikowanie pacjenta, od którego pochodzi.
Etykieta lub oznakowanie w postaci nadruku lub techniki IML uniemożliwia przypadkowe zamazanie napisu poprzez
kontakt z tuszem jak dzieje się w przypadku zwyklej etykietki papierowej z drukarki ( takie pojemniki również są
dostępne na rynku). Pragniemy również zwrócić uwagę, iż zgodnie z tym samym rozporządzeniem: wymagane są
"procedury dotyczące: transportu materiału do zakładu patomorfologii, zakładu albo pracowni cytomoetrii
przepływowej i postepowania w przypadku uszkodzenia pojemników lub opakowań zbiorczych podczas transportu,
zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17020" w związku z czym pojemniki powinny również spełniać wszystkie kryteria
mogące podlegać ocenie podczas inspekcji w tym oznakowanie w czasie transportu, na co pośrednio wskazuje
powyższa norma określająca wymagania dotyczące działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających
inspekcję. Zatem Zwracamy się do zamawiającego o potwierdzenie iż oferowane pojemniki muszą bezwzględnie
posiadać na stałe przytwierdzone oznakowanie np. w postaci: wysokiej jakości etykiety lub nadruku lub oznakowania
w postaci techniki IML wraz z informacjami dotyczącymi transportu materiału w formalinie. W przypadku braku
pozytywnej odpowiedzi prosimy o wskazanie powodu, oraz określenie czym kieruje się Zamawiający w stosowaniu
produktów, które nie są dostosowane do specjalistycznego zastosowania jakim jest diagnostyka materiału
onkologicznego.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.
Pytanie nr 10
Dotyczy Pakietu nr 3 Pojemniki na materiał histopatologiczny
Ze względu na charakter chemiczny standardowo stosowanych utrwalaczy (formalina) prosimy Zamawiającego o
potwierdzenie wymogu posiadania piktogramów i oznaczeń na wszystkich pojemnikach do transportu materiału
histopatologicznego.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zmienia treść
zapisów SIWZ w zakresie w/w odpowiedzi. Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy PZP Zamawiający przedłuża termin składania
ofert do dnia 13.03.2019r. godz. 10:00 Zamawiający informuje, że otwarcie ofert odbędzie się dnia 13.03.2019 r. godz. 10:30
w Budynku Zamówień Publicznych.
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