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Znak sprawy 7P 1220 I 041 14

w sprawie:

dostawy odczynnik6w, material6w zu2ywalnych, kalibrator6w, material6w kontrolnych

do wykonywa

W

zwiqzku

z

n

i

a oznaczefi hemartolog cznych wraz z dzier2atu qa
i

na I izato

r6w,

do Zamawiajqcego pytari dotyczqcych tre6ci Specyfikacji Istotnych Warunk6w
art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, prawo zam6wieri publicznych

wplyniqciem

Zamowienia, zgodnie

z

(Dz. U. z 2073 r., poz. 907 z po2n. zm.), zamztwiajqcy udziela nastqpujqcego wyja5nienia:

Pytanie 1:

I.

Dotyczy SIWZ, Rozdzial

I, Czq56III,

plkt. 4:

Uprzejmie prosimy o modyfikacjq ww, zapis6vrr nil:

,,Zamawiajqcy wymaga,

by

dostarczone c'dczynniki posiadaly okres' przydatnoici

do uzycia nie krfitszy
niz 3 miesiAce" liczqc od daty ich dostarczenia do siedziby Zamawiaj4cego, skalkulowanvntLar ilo6ci zapewniaiAcej
ciagloii pracy

i

oelne ich wykorzvstanie,

Powy2sza zmiana

(ich transpoftem

jest

i

z

wvlEczeniem kruri kontrolt?ei

dla ktdrej termin waznoici wvnosi

podyktowana czasem dostawy odczynnik6w bezpo6rednio

od producenta

z

zagranicy

dystrybucjq), Ponadto powy2sza zmiana zwiqk;zy przepustowo6d oraz powierzchnie

magazynowE ZamawiajEcego,

Jezeli Zamawiajqcy wyrazi zgodq na powyzs;rq zmianq, prosimy
(Warunki realizacji zam6wienia) punkt 6, Ro;rdzialu

III

o odpowiedniq modyfikacjq

SIWZ (Wz6r umowy) 5

Rozdzialu

II SIWZ

2 punkt 5 oraz Zalqcznika nr I

do SIWZ (Formularza oferty).

OdpowiedZ:
ZamawiajEcy nie wyraza zgody na proponowane terminy.
JednoczeSnie

Zamawiaiacv dokonuie modrrfikacii sIWZ w taki spos6b, ze:

- usuwa pkt III ppkt 4 i wprowadza nowy w brzmieniu:

,,4' Zamawiajqcy wymaga, by dostarczane odczynniki posiadaly okres przydatno6ci do uzycia nie kr6tszy
ni2 6 miesiqcy, liczqc od daty ich dostarczenia do siedziby Zamawiajalcego, przy czym okres przvdatno6ci
do u2ycia krwi kontrolnei musi wynosi6 rnilrimum 2 miesiace",
- usuwa pkt 6. Rozdzialu II SIWZ, ,,Wymagrania dot" przedmiotu zam6'wienia i warunki realizacji zam6wienia"
i wprowadza nowy w brzmieniu:

,,6. ZamawiajEcy wymaga, by dostarczane odczynniki posiadaly okres przydatno5ci do uzycia nie kr6tszy
niz 6 miesiqcy, liczqc od daty ich dostarczenia do siedziby Zamawiajqcegot I przy czym okres przydatno6ci

-

ninimum 2 miesiace",
modyfikuje formularz oferty, wprowadzajqc jako obowiqzujqcy zapis <lotyczqcy okresu przydatnoSci o uzycia

w brzmieniu:

"o6wiadczamy, i2 okres przydatnoSci do u2ycia wyrobu wynosii: bqdzie nie mniej ni2 5 miesiqcy
od daty dostarczenia do siedziby Zamawiajq<;egot przy czym okres
orz:ydatnosci do u2vcia krwi kontrolnei
,,,

- usuwa

$ 2 ust. 5 wzoru umowy i wprowadza nowy w brzemieniu:

"sprzedawca
przydatno6ci

gwarantuje, ze odczynniki dostarczane Kupujqcemu
bqd4 posiadaly minimum 6-miesiqczny okres
do zu2ycia, liczqc od daty dostawy do siedziby Kupujqcego, przy czym okres przvdatno6ci

ninimum 2 miesiace,,,
Pytanie 2:

II.

Dotyczy SIWZ, Rozdzial

I,

CzqS6

III,

Frkt. 5:

Prosimy o doprecyzowanie zapisu dotyczqcego skladania zam6wie6, proponujemy
nastqpuiqcy zapis:

"Dostawy odczynnik6w realizowarte bqdT 'na podstawie prawidlowo wypelnionego pisemnego zam6wienia
Zamawiaiqcego przeslanego faksent (na nunter
....), emailem (na adres
..................)
pocztq
lub
na adres Zamawiajqcegtt. Minimal,ne dane niezbgdne do prauvidlowego
nazwa

i

adres Zamawiajqcegq nazwa handlowa

i

zam6wienia odczynnikfuw to:
numer katalogowy zamawianych produkt6w, iloi( cena /ub

wskazanie wlaiciwei umowy handlowei, mieis'ce dostawy
oraz oczekiwan,t data dostawy. w przypadku materialu
kontrolnego, niezbqdnE informaciE iest r6wnie.2 numer zamawianej
serii (Lor).,

Powy2szy zapis umozliwia zapewnienie po<i wzglqdem
technicznym ciqglo5ci dostaw do Zamawiajqcego.
Nieprecyzyjne wskazanie przedmiotu zam6wienia wymaga
dodatkowego kontaktu z zamawiajEcym. zewzglqdu na
dyspozycyjno6tl osoby upowa2nionej do sl,llarJania zam6wie6 przez

Zamawiajqcego, moze prowadzii w

konsekwencji do op62nieri dostaw. Powyzszy zapis konkretyzuje
skladanie zam6wiefi, zapewniajqc pewno6i
rzetelno5i dostaw.
Jezeli Zamawiajqcy wyrazi zgodq na powyzsztr zmianq, prosimy
o odpovviedniq modyflkacjq Rozdzialu
(Warunki realizacji zam6wienia) punkt 7 orazRozrlzialu III
SIWZ (wz6r umowy) g 2 punkt 2.

II sIWz

Odpowiedi: Zamawiajqcy nie wyra2a zgody.
Pytanie 3:

IIL

Dotyczy SIWZ, Rozdzial

I, CzqS6IV, pkt"

2"2:

Czy zamawiajelcy v'ryra2a zgodq, aby wykonawca zamiast aktualnego odpisu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. pkt.
1
2
odpowiadajEcE odpisowi aktualnemu

z rejestru

z

wlaSciwego rejestru

w

celu

ustawy, przedstawil informacjq

przedsiqbiorc6w pobranei na podstawie art,

z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sqdowym?
Depaftament Informatyzacji i Rejestr6w Sqdowych Ministerstwa SprawiedliwoSci
uruchomil

4 ust. 4a

ustawv

w dniu 28 czerwca
2012 roku internetowE uslugq pozwalaj4cq na pobranie wydruku komputerowego
aktualnych informacji
o podmiotach wpisanych do KRS' wydruki te majq moc zr6wnanE z nrocq dokument6w wydawanych przez
Centraln4 Informacjq.

odpowiedi:

SIWZ Rozdzial

I pkt IV ppkt2.2

dotyczy opisu czqdci zam6wienia.

Pytanie 4:

IV. Dotyczy SIWZ, Rozdzial I, Czq56IX, pkt, 1.2:
czy Tamawiajqcy wyrazi zgodq na rlolqczenie do oferty jedynie Deklarac;ii
Zgodno6ci producenta potwierdzajqce;
spelnienie wymagaf zasadniczych Dyrekt'1wy Parlamentu Europejskiego
i Rady nr g8/7g/wE

z

27 pa1dziernika 1998 r, w sprawie wyrob6w medycznych uzywanych
do diagnozy in vitro?
w zgodzie z powy2szym proponujemy dodanie do zapis6w srwz srowa
,,/trb'i
Odpowiedi: ZamawiajEcy nie wyraza zgody.

dnra

Pytanie 5:

v. Dotyczy srwz' Rozdziar rI (warunki r*arizacji zam6wienia), pkt. 2:
ZamawiajEcy zastrzega sobie prawo do zal<upu mniejszych ilo6ci produkt6w,
co moze

wynik a( ze zmiany
zapotrzebowania zwiqzanego z biezqcq dzialalno6ciq Zamawiajqcego. pros;imy
o podwyzszenie ilosci zamawianycn
odczynnik6w w ww. zapisie do g0%.

Jezeli Zamawiajqcy wyrazi zgodq na powyzszE zmianq, prosimy
(Wz6r umowy) g 3 punkt 3,

o odpowiedniq modyfikacjq Rozdzialu III sIWz

Odpowiedi: Zamawiajqcy nie wyraza zgody.
Pytanie 6:

VI. Dotyczy SIWZ, Rozdzial

III

(Wz6r umowy):

$ 11 ust" 3:
czy Tamawiajalcy wyrazi zgodq na zmianq zapis6w poprzezwydluzenie
czasu usuniqcia awarii maksymalnie do 72
godzin od zgloszenia oraz zobowiqzanie wykonawcy do zapewnienia
urzildzenia zastqpczego dopiero w sytuacji
naprawy trwajqcej powyzej 72 godzin?
Powyzsza propozycja zmian wynika

z faktu, i2

gdy zaistnieje konieczno5i dokonania naprawy analizatora

z

uzyciem czq5ci zamiennych czas usuniqcia awarii ulega stosownemu
wydluzeniu o okres sprowadzenia
niezbqdnych do naprawy oryginalnych czqSci clo analizatora od producenta
z zagranicv" W
zwiqzku

z

powy2szym

prosimy o zmiang zapis6w.

Odpowiedi: Zamawiajqcy nie wyraza zgody.
Pytanie 7:
$ 13 ust. 1:
Prosimy o zmianq u2ytego sformulowania ,,od ctaty dorqczenia faktury''na
zwrot ,,od daty wystawienia faktury',.

Dotychczasowy zapis powoduje,

i2

niemo2liwe

jest

bezpo6rednie ustalenie

daty powstania obowiq.zku

podatkowego oraz dokladne okre5lenie poczqtku biegu terminu platno5ci. ponadto
zgodnie z art. g ust. 5 ustawy
o terminach zaplaty w transakcjach handlowych z dnia marca 2013 r. w sytuacji gdy
nie jest mozliwe ustalenie
daty otrzymania faktury za dostawq towaru, termin zaplaty mo2e byi liczony
od dnia otrzymania towaru,

I

co moze

wplynqi na skr6cenie biegu terminu

prlatno5ci.

Jezeli Zamawiajqcy wyrazi zgodq na powyzszq zmianq, prosimy o odpowiedniq
modyfikacjq ZaNqcznika
SIWZ (Formularz ofefi),

OdpowiedZ: Zamawiajqcy nie wyraza zgody.

nr 1 do

Pytanie 8
$ 16 ust. 1 pkt a) oraz g 16 ust. 1 pkt c):
Prosimy o modyfikacjQ ww. postanowienia luzoru umowy
w taki spos6b, aby wysokosi kary umownej naliczana
byta od wartoici brutto niezrealrzowanej czq6ci Ltmowy, nie
za6 od waftos,d brutto calej umowy.

w

sytuacji gdy umowa dotyczy Swiadczeri ciqglych, a dostawa
odczynnik6w bqdzie
realizowana w sposdb prawidlowy, odstqpienie do umowy
moze dotyczyi niewielkiej

w

znacz4cej mierze

partii odczynnik6w, w
konsekwencji zastrzezenie kary umownej naliczanej od wynagrodzenia
brutto umowy na dostawq bqdzie mia{o
charakter razaco zawy2ony. w takiej sytuacji nie budzi wqtpliwo5ci
dysproporcja miqozy poniesionq szkodq a
wysoko6ciq kary umownej.
Odpowied2: Zamawiajqcy nie wyraza zgody.

Pytanie 9:
$ 16 ust. 1 pkt b):
Prosimy o uzupelnienie zapisu o zwrot
,,obowiq.zek ciqgloici dostaw nie dotyczy przekroczenia termin1w zaplatv
przez Zamawiaiqcego za zam1wiony i dostarcz,ony przedmiot
umowy ponad 60 dnf .
Zamawiajqcy dokonal ogranicze6 praw wykonawcy przynale2nych

mu w przypadku nie wykonania zobowiq.zanra
Zamawiajqcego' Mianowicie, w przypadku bral<u z-aptaly za dostarczonq
czq5i przedmiotu zam6wienia wykonawca
zobowiqzany jest nieprzerwanie realizowai kolejne zam6wienia,
mimo, iil za poprzednie nie otrzymal zaplaty w

um6wionym terminie' skoro Zamarwiajqcy z:apisuje caly szereg
sankcji wobec wykonawcy za niewlaSciwq
realizacjq umowy, to tym bardziej nie powinien pozbawii
wykonawcy czqsci jego ustawowych praw
przyslugujqcych w przypadku niewla5ciwego wykonania
umowy wzajemnej przez zamawiajqcego.
Zastosowanie w

praktyce tre6ci tego zapisu moze zagra2a( plynnoSci
finansowej wykonawcy,
Ponadto dotychczasowy zapis, sugeruje iz karq umownE zamawiaj4cy

mtiglby zastosowai tak2e w6wczas gdyby
odmowa wykonania dostawy nastqpila z powod6w innych niz le2qce po
stronie wykonawcy (np. spowodowanych
silq wy2szfl,

Odpowiedi: Zamawiajqcy nie wyraza zgody.
Pytanie 1O:
$ 16 ust. 1 pkt c):
czy zamawiaiqcy wyrazi zgodq na obnizenie kary umownej do 100,00
zl dziennid

Odpowiedl: Zamawiajqcy nie wyraza zgody.
Pytanie 11:
$ 15 ust. 1 pkt d) i pkt e):

czy zamawiajEcy wyrazi zgodq na obnizenie kary umownej oo 1.gg0,00 zl za ka2dy
dzien opolnienia w
dostarczeniu izainstalowaniu sprzqtu iodpowiedniodo l00zlzaka2dy
dzie:fropo2nienia w podlqczeniu sprzqtu do
systemu informatycznego?

Odpowiedi: Zamawiajqcy nie wyraza zgody.
Pytanie 12:

VII. Dotyczy SIWZ, (Zatqcznik nr 1), Formularz oferty:
Uprzejmie prosimy o ujednolicenie okresu zwiqzania ofertqzgodniezRozdzialem

I sIWZ, czqSiXIII, punkt

1.

odpowied2: Zamawiajqry informuje, ze zapis zawarty w
formularzu ofer-ty (zalqcznik nr 1 do sIWZ) dotyczEry
30
dniowego okresu zwiqzania ofertq
prawidlowy
blqdny,
iest
termin wynosi 6o dni.
Termin zwiqzania ofert4 wynika z przepis6w art. 85
ust, 1 ustawy
publicznych (Dz. U. z 20t3

r. poz.

z

dnia 2g.0t.2004

r.-

prawo zam6wieri

907).

wykonawcy powinni uwzglqdnid powyisze zmiany podczas przygotowywania
i skladania ofeft.
Jednocze6nie Zamawiajqcy wyznacza norn e terminy:
- skladania ofert do dnia 30.04.2OL4 r. do godz.
L2.gOl

- otwarcia ofeft

-

3O.O4.2OL4 r. o godz. 13.00.

u,.,Y.Iff.Tf.,LPR

