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Dotyczy:
przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa  odczynników i materiałów zużywalnych do wykonywania badań z
zakresu  SEROLOGII  transfuzjologicznej  metodą  mikrokolumnową  wraz  z  dzierżawą  analizatora  dla
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki  Zdrowotnej  w Kępnie -  POWTÓRZENIE”.– oznaczenie  sprawy:
SPZOZ-ZP/19D/2022.

Działając na podstawie art.284  ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.
z 2019r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający – Samodzielny publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w  Kępnie udziela
odpowiedzi na pytania zadane do treści  Specyfikacji Warunków Zamówienia niniejszego postępowania:

1. Dotyczy SWZ, pkt. III, 5

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga dostarczenia deklaracji CE dla preparatu do
dekontaminacji.
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza że nie wymaga dostarczenia deklaracji CE dla preparatu do dekontaminacji
jeśli nie podlega on przepisom ustawy o wyrobach medycznych
.

2. Dotyczy SWZ, pkt. III, 5
Prosimy  o  potwierdzenie,  że  Zamawiający  nie  wymaga  dostarczenia  deklaracji  CE  dla  kontroli

zewnątrz laboratoryjnej.
Odpowiedź:
Zamawiający  potwierdza  że  nie  wymaga  dostarczenia  deklaracji  CE  dla  kontroli

zewnątrz laboratoryjnej.

 
3. Dotyczy SWZ, pkt. III, 5

Prosimy o  potwierdzenie,  że  Zamawiający  wymaga  dostarczenia  deklaracji  CE tylko  dla  aparatu  i

odczynników  i  nie  wymaga deklaracji  dla  pipet  wraz  z  końcówkami  oraz  dyspensera,  które  są
wyrobami laboratoryjnymi ogólnego zastosowania, w związku z czym nie podlegają przepisom ustawy
z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych i nie posiadają deklaracji zgodności?
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza że nie wymaga dostarczenia deklaracji CE dla wyrobów które nie podlegają

przepisom ustawy o wyrobach medycznych (wyrobów laboratoryjnych ogólnego zastosowania)

 
4. Dotyczy Załacznik nr 1 A – arkusz cenowy

Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający wymaga certyfikatów CE oraz deklaracje zgodności tylko dla
tych produktów, których to dotyczy zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza że wymaga dostarczenia deklaracji CE tylko dla produktów których dotyczy
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to zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach medycznych

 
5. Pytanie do Wzoru Umowy 

Zwracamy  się  z  wnioskiem  o  zmianę  projektu  umowy  poprzez  uwzględnienie  w  wynagrodzeniu
klauzuli waloryzacyjnej o treści następującej lub możliwie do niej zbliżonej. Z uwagi na znaczny okres
obowiązywania umowy Wykonawca musi przewidzieć konsekwencję obecnej i zakładanej inflacji na
koszty realizacji zamówienia, a w rezultacie będzie zmuszony uwzględnić to ryzyko w cenie oferty, co
spowoduje  uzyskanie  przez  Zamawiającego  zawyżonych  cen.  Sytuacji  tej  można  jednak  uniknąć
poprzez zapewnienie odpowiednich mechanizmów waloryzacyjnych. Dlatego Proponujemy odwołanie
się  do  możliwie  obiektywnego  czynnika,  tj.  wskaźnika  cen  towarów  i  usług  konsumpcyjnych
publikowanego przez Prezesa GUS. Pierwsza waloryzacja zostałaby dokonana po 12 miesiącach od
zawarcia  umowy  (w  oparciu  o  comiesięcznie  publikowany  wskaźnik  inflacji  za  dany  miesiąc  w
porównaniu  do  analogicznego  miesiąca  poprzedniego  roku),  a  następnie  wynagrodzenie  ulegałoby
odpowiednim zmianom po każdym kolejnym roku obowiązywania umowy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający zmodyfikuje wzór umowy poprzez dodanie zapisu o waloryzacji wynagrodzenia.

Jednocześnie  Zamawiający  informuje,  iż  zmodyfikowany  wzór  umowy  zostanie  załączony  do  niniejszych
odpowiedzi.

Powyższe  zmiany  są  integralną  częścią  specyfikacji  warunków  zamówienia  i  dotyczą  wszystkich
Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu.
Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Podpisano:   Dyrektor SPZOZ w Kępnie
         /-/ Beata Andrzejewska
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