
 

 

Szczecin, dnia 30 grudnia 2020 r.  

 

 

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „DOSTAWA FILTRÓW LABORATORYJNYCH DO 

USUWANIA LEUKOCYTÓW” 

Znak sprawy: 7/ZP/2020 

 

 

PYTANIA DO TREŚCI SIWZ  ORAZ MODYFIKACJA 

 

Zamawiający działając na podstawie 38 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, Zamawiający udziela odpowiedzi 

na wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ oraz dokonuje odpowiedniej modyfikacji treści SIWZ. 

 

Pytanie nr 1 

§ 2 ust. 1 pkt 1) i pkt 2) oraz § 3 ust. 1 wzoru umowy 

Wnosimy o określenie przewidywanej/szacunkowej/orientacyjnej częstotliwości i wielkości 

dostaw filtrów w poszczególnych kwartałach okresu obowiązywania umowy. Informacje te nie 

będą wiążące dla Zamawiającego, ale pozwolą na prawidłowe zaplanowanie i zorganizowanie 

produkcji i dostaw. 

Informacje powyższe są niezbędne w celu prawidłowego przygotowania oferty. Zgodnie z art. 29 

ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, opis przedmiotu zamówienia powinien uwzględniać 

wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Niniejsze 

zamówienie polega na powtarzających się okresowo dostawach na przestrzeni 36 miesięcy. 

W takich przypadkach do prawidłowego zaplanowania realizacji zamówienia potrzebna jest 

informacja o przynajmniej przybliżonych ilościach wyrobów, jakie wykonawca ma przygotować 

na poszczególne okresy obowiązywania umowy.  

Odpowiedź: 

Przewidywana/szacunkowa/orientacyjna ilość zamawianych zestawów: 

1)  do filtracji KKP w każdym kwartale danego roku wynosić będzie około 1000 sztuk,  

2) do filtracji KKCz w każdym kwartale danego roku wynosić będzie około 250 sztuk. 

 

Pytanie nr 2 

§ 3 ust. 7 i § 5 ust. 2 wzoru umowy 

Wnosimy o wyrażenie zgody, by w przypadku reklamacji jakościowych termin na 

ustosunkowanie się do reklamacji wynosił 30 dni roboczych od zgłoszenia reklamacji, a termin na 

wymianę wadliwego towaru – 7 dni kalendarzowych od uznania reklamacji. 

Na uzasadnienie proponowanej zmiany wyjaśniamy, że treść wzoru umowy zaproponowana przez 

Zamawiającego uniemożliwia wykonawcom rozpatrzenie reklamacji jakościowej i ustalenie, czy 

jest ona uzasadniona. Rozpatrzenie reklamacji jakościowej wymaga bowiem zbadania wadliwego 

produktu z udziałem producenta, który dysponuje stosowną wiedzą i sprzętem. Rozpatrzenie 

reklamacji jakościowej i wymiana towaru w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia reklamacji nie 

są możliwe. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji postanowień §5 ust. 2 wzoru Umowy, który otrzymuje 

brzmienie: 

„2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnej wymiany wadliwego 

przedmiotu umowy na wolny od wad w ciągu do 7 dni kalendarzowych, liczonych od dnia uznania 

reklamacji przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem ust. 8. Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia 



 

reklamacji w terminie do 30 dni kalendarzowych licząc od dnia zgłoszenia reklamacji i do 

powiadomienia Zamawiającego o jej uznaniu lub odrzuceniu. Brak udzielenia odpowiedzi na 

zgłoszoną reklamację w ciągu 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia jej zgłoszenia, uważa się za 

uznanie reklamacji”. 

 

Zamawiający dokonuje jednocześnie modyfikacji: 

1)  postanowień §3 ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie: 

„6. Z czynności dostawy Zamawiający sporządza protokół poświadczający wyłącznie ilość 

dostarczonego towaru (protokół przekazania). Zamawiający w terminie do 3 dni roboczych od 

daty sporządzenia protokołu przekazania dokona sprawdzenia dostarczonego towaru pod kątem 

zgodności wykonanego zamówienia z Umową i zleceniem o którym mowa w ust. 1, w 

szczególności w zakresie kompletności i jakości dostarczonego towaru. 

7. W przypadku dostawy wadliwego przedmiotu umowy (w szczególności niekompletnego, 

niezgodnego z ofertą Wykonawcy, nieodpowiedniej jakości np. posiadającego wady 

mechaniczne), Zamawiający zwróci wadliwą partię towaru Wykonawcy, który zobowiązany jest 

dostarczyć prawidłowy przedmiot umowy w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania 

pisemnego zawiadomienia faksem pod numerem ……………… lub drogą elektroniczną na adres 

……………………, bądź też uzupełni w tym terminie stwierdzone braków ilościowo-jakościowe”. 

 

2) postanowień §4 ust. 7 wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie: 

„7. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest: 

1) podpisany przez Zamawiającego protokół przekazania, o którym mowa w § 3 ust. 6 

Umowy, i  

2) dostarczenie dokumentów określonych w §3 ust. 5 Umowy”. 

 

Pytanie nr 3 

§ 3 ust. 7 i § 5 ust. 2 wzoru umowy 

W przypadku negatywnej odpowiedzi na poprzednie pytanie, wnosimy o wyjaśnienie, czy jeżeli 

po wymianie towaru zgłoszonego przez Zamawiającego jako wadliwy, okaże się, że reklamacja 

jakościowa była nieuzasadniona, Zamawiający zapłaci cenę za wymieniony towar? 

Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 2. 

 

Pytanie nr 4 

§ 3 ust. 7 i § 5 ust. 2 wzoru umowy 

Wnosimy o wyrażenie zgody, by obowiązek wymiany wadliwych filtrów na nowe dotyczył 

jedynie sytuacji, gdy reklamacja jakościowa dotyczy całej dostarczonej partii filtrów, natomiast 

w przypadku reklamacji pojedynczych filtrów, po potwierdzeniu zasadności reklamacji, by 

wykonawca był zobowiązany do korekty faktury VAT i zwrotu ceny zapłaconej przez 

Zamawiającego za wadliwe filtry. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę i w §5 wzoru umowy dodaje ust. 8 w 

brzmieniu: 

„8. Wymiana wadliwego przedmiotu na nowy zgodnie z postanowieniami ust. 2 niniejszego 

paragrafu odnosi się do sytuacji, gdy reklamacja jakościowa dotyczy całej dostarczonej partii 

filtrów. W przypadku potwierdzenia zasadności reklamacji pojedynczych filtrów z dostarczonej 

serii, Wykonawca jest zobowiązany do korekty faktury VAT i zwrotu ceny zapłaconej przez 

Zamawiającego za wadliwe filtry”. 

 

 

 

 



 

Pytanie nr 5 

§ 5 ust. 7 wzoru umowy 

Wnosimy o potwierdzenie, że w tym przypadku okres rękojmi jest równy okresowi ważności 

dostarczonych filtrów, który będzie nie krótszy niż 12 miesięcy. Po upływie okresu ważności 

filtrów, określonego przez producenta, filtry nie mogą być używane, a w konsekwencji 

sprzedawca nie może ponosić odpowiedzialności z tytułu wad filtrów.  

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że  okres rękojmi jest równy okresowi ważności dostarczonych filtrów, 

który będzie nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy do siedziby Zmawiającego. 
 

 

Pytanie nr 6 

§ 4 ust. 6 wzoru umowy  

Czy Zamawiający dopuści wystawienie faktury elektronicznej w formacie PDF i przesłanie jej 

pocztą elektroniczną, bez konieczności wysyłania faktury pocztą tradycyjną?  

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia faktury elektronicznej w formacie PDF  

i przesłanie jej pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@krwiodawstwo.szczecin.pl 

 

Pytanie nr 7 

§ 7 ust. 1 pkt 3) i 5) wzoru umowy 

Wnosimy o wyrażenie zgody, by Zamawiający mógł wykonać opisane tam prawo odstąpienia od 

umowy po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu wyznaczonego wykonawcy na 

usunięcie naruszeń. 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia postanowienia wzoru umowy bez zmian.  

 

Pytanie nr 8  

§ 8 ust. 1 wzoru umowy 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zmiany umowy, w formie aneksu, również poprzez: 

− zmianę producenta wyrobu (w ramach grupy kapitałowej, do której należy producent wyrobu 

zaoferowanego przez Wykonawcę), wraz z ewentualnie towarzyszącą jej zmianą numeru 

katalogowego lub nazwy wyrobu, 

− zmianę specyfikacji przedmiotu umowy, która nie spowoduje pogorszenia jakościowego 

przedmiotu umowy lub zmiany jego funkcjonalności, w szczególności w przypadku 

wprowadzania do obrotu zmodyfikowanego lub ulepszonego wyrobu, wraz z ewentualnie 

towarzyszącą jej zmianą numeru katalogowego lub nazwy wyrobu,  

− zmianę filtrów na inne niż zaoferowane w przypadku zaprzestania produkcji zaoferowanych 

wyrobów,  

o ile zmienione lub zamienne wyroby będą nadal spełniać wymagania zawarte w opisie 

przedmiotu zamówienia i zostanie utrzymana cena z oferty. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę i w §8 ust. 1 wzoru umowy dodaje pkt. 5 

w brzmieniu: 

„ 5. Nastąpi potrzeba zmiany zaoferowanego przedmiotu umowy. Powyższe może nastąpić w 

szczególności w sytuacji: 

1) zmiany producenta wyrobu (w ramach grupy kapitałowej, do której należy producent 

wyrobu zaoferowanego przez Wykonawcę) wraz z ewentualnie towarzyszącą jej zmianą 

numeru katalogowego lub nazwy wyrobu, 

2) wprowadzania do obrotu zmodyfikowanego lub ulepszonego wyrobu wraz z ewentualnie 

towarzyszącą jej zmianą numeru katalogowego lub nazwy wyrobu,  

3) zaprzestania produkcji zaoferowanych wyrobów, 
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- o ile zmienione lub zamienne wyroby (zestawy filtracyjne) będą spełniać wymagania zawarte 

w opisie przedmiotu zamówienia a cena tych wyrobów nie wzrośnie względem ceny 

ofertowej”. 

 

Pytanie nr 9 

§ 8 ust. 1 wzoru umowy 

Czy Zamawiający dopuści zmianę umowy poprzez dostarczenie wyrobów o krótszym okresie 

ważności niż 12 miesięcy, w przypadku braku wyrobów na rynku, np. wskutek opóźnień 

w zwolnieniu serii lub zakończenia produkcji, jeżeli zmiana będzie korzystna dla Zamawiającego, 

np. wykonawca obniży cenę na wyroby z krótszym terminem ważności? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę i w §8 ust. 1 wzoru umowy dodaje pkt. 6 

w brzmieniu: 

„6. W przypadku braku wyrobów na rynku np. wskutek opóźnień w zwolnieniu serii lub 

zakończenia produkcji, Zamawiający dopuszcza zmianę umowy poprzez dostarczenie wyrobów 

(zestawów filtracyjnych) o krótszym okresie ważności niż 12 miesięcy z tym zastrzeżeniem, że 

termin ważności dla dostarczanej w tym okresie części wyrobów będzie nie krótszy niż 8 miesięcy 

od daty dostawy do siedziby Zmawiającego”. 
 

Pytanie nr 10 

§ 7 wzoru umowy 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by Wykonawca mógł wypowiedzieć umowę z zachowaniem 

trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia z ważnego powodu, np. zaprzestania produkcji 

wyrobów? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża na to zgody. 

 

Pytanie nr 11 

Czy ilekroć Zamawiający używa sformułowania „dni robocze” należy rozumieć dni od 

poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy? 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że przez „dni robocze” należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku z 

wyłączeniem dni uznanych ustawowo za wolne od pracy. 

 

Pytanie nr 12 

Dot. część 2  

Czy zamawiający zaakceptuje filtry wyposażone w miękki filtr, który ulega samoistnemu 

odpowietrzeniu. W tej konfiguracji nie jest obecna linia by-pass. 

Odpowiedź:  

Zamawiający akceptuje filtry wyposażone w miękki filtr bez linii by-pass. 

Mając powyższe na względzie rozdział III ust. 1 pkt. 2 lit. l) SIWZ oraz §2 ust. 1 pkt. 2 lit. l) 

wzoru umowy otrzymują brzmienie: 

„l. Posiadać skuteczny system odpowietrzający z zastosowaniem „linii by-pass lub być filtrem 

wyposażonym w miękki filtr bez linii by-pass”, 

 

Pytanie nr 13 

Dot. część 2  

Czy zamawiający zaakceptuje filtry, które posiadają możliwość filtrowania 4-6 jednostek KKP 

lub odpowiednika otrzymanego z separatora? 

Odpowiedź:  

Zamawiający akceptuje filtry które posiadają możliwość filtrowania od 4 do 6 jednostek KKP lub 

odpowiednika otrzymanego z separatora komórkowego.  



 

Mając powyższe na względzie rozdział III ust. 1 pkt. 2 lit. e) SIWZ oraz §2 ust. 1 pkt. 2 lit. e) 

wzoru umowy otrzymują brzmienie:  

„e. posiadać możliwość filtrowania co najmniej od 4-6  kożuszków leukocytarno-płytkowych bądź 

taką samą ilość pojedynczych manualnych płytek krwi”. 
Pytanie nr 14 

Dot. część 2  

Czy zamawiający zgodzi aby data ważności, numer referencyjny i numer serii były umieszczone 

na etykiecie pojemnika zestawu filtrującego a nie na filtrze? 

Odpowiedź:  

Zamawiający akceptuje aby informacje dotyczące daty ważności, numeru referencyjnego i 

numeru serii były umieszczone na pojemniku odbiorczym a nie na filtrze. 

 

Mając powyższe na względzie rozdział III ust. 1 pkt. 2 lit. d) SIWZ oraz §2 ust. 1 pkt. 2 lit. d) 

wzoru umowy otrzymują brzmienie: 

„d. Filtr lub pojemnik odbiorczy powinien posiadać datę ważności, numer referencyjny i numer 

seryjny”. 

Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert: 

 

Termin składania ofert: 11.01.2021 r. godz. 11:00 

Termin otwarcia ofert: 11.01.2021 r. godz. 11:30 

 

 

Mając powyższe na względzie rozdział XI ust. 1 i 2 SIWZ otrzymują brzmienie: 

„1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Regionalne Centrum Krwiodawstwa  

i Krwiolecznictwa w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 80/82, 70-482 Szczecin, pokój nr 10 

Termin składania ofert upływa w dniu 11.01.2021 roku, o godz. 11:00 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.01.2021 roku o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego: 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie, al. Wojska Polskiego  

80/82, 70-482 Szczecin, pokój nr 15c”. 
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