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Znak sprawy: ZP/220/12/18 

Dotyczy: dostawy odczynników, kontroli, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych umożliwiających 

wykonywanie oznaczeń immunochemicznych wraz dzierżawą jednego analizatora. 

 

Wyjaśnienia nr 1 

W związku z wpłynięciem do zamawiającego pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 

t.j. z dnia 2017.08.24), zwanej dalej „PZP” zamawiający udziela następującego wyjaśnienia: 

 

Wykonawca I: 

Pytanie 1: dotyczy SIWZ: Rozdział I punkt III/5 oraz Wzór Umowy § 2 punkt 4 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na minimum 3 miesięczny termin ważności odczynników z każdorazowym 

potwierdzeniem akceptacji terminu ważności przez Zamawiającego? 

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. 

 

Pytanie 2: dotyczy SIWZ: Rozdział II punkt 13 oraz załącznik nr 2 do formularza oferty, wymagane parametry, 

punkt 27 

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu:  

“jeśli usunięcie awarii potrwa dłużej niż trzy dni robocze, wykonawca zapewni analizator zastępczy o pełnej 

funkcjonalności, równorzędnej z dzierżawionym analizatorem” 

na: 

“jeśli usunięcie awarii potrwa dłużej niż pięć dni roboczych, wykonawca zapewni analizator zastępczy o pełnej 

funkcjonalności, równorzędnej z dzierżawionym analizatorem” ? 

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.   

 

Pytanie 3: dotyczy SIWZ: Rozdział II punkt 14 oraz załącznik nr 2 do formularza oferty, wymagane parametry, 

punkt 28 

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu:  

“Trzecia awaria tego samego elementu analizatora bądź elementu jego wyposażenia skutkuje obligatoryjną 

wymianą  analizatora. Pełny koszt wymiany ponosi wykonawca.” 

na: 

“Trzecia awaria tego samego elementu analizatora bądź elementu jego wyposażenia w ciągu roku skutkuje 

obligatoryjną wymianą  analizatora. Pełny koszt wymiany ponosi wykonawca.” 

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. 

 

Pytanie 4: dotyczy Wzór Umowy § 3 punkt 3 

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu:  

“Ilości badań podane przez Zamawiającego w formularzu cen jednostkowych mają charakter orientacyjny                          

i Zamawiający ma prawo zamówić mniejsze ilości odczynników, z tym, że nie mniej niż 60 % ilości podanej  przez 

Wykonawcę w formularzu cen jednostkowych.” 
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na: 

“Ilości badań podane przez Zamawiającego w formularzu cen jednostkowych mają charakter orientacyjny                          

i Zamawiający ma prawo zamówić mniejsze ilości odczynników, z tym, że nie mniej niż 80 % ilości podanej  przez 

Wykonawcę w formularzu cen jednostkowych.” 

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. 

 

Pytanie 5: dotyczy Wzór Umowy § 6 punkt 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę i instalację sprzętu w terminie 21 dni od daty podpisania umowy? 

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.  

Jednocześnie zamawiający zwraca uwagę na fakt, że wymaga dostawy i instalacji dzierżawionego analizatora 

wraz z wyposażeniem w terminie 15 dni roboczych.     

 

Pytanie 6: dotyczy Wzór Umowy § 13 punkt 13 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną? Jeżeli tak, to prosimy o podanie adresu 

email, na który takie dokumenty będą mogły być wysyłane? 

Odpowiedź: zgodnie z treścią Ogłoszenia o zamówieniu 2018/S 035-075714 z dnia 20.02.2018 r. zamawiający 

przewiduje stosowanie płatności elektronicznych (Sekcja VI pkt VI.2) ogłoszenia). Natomiast informacja dotycząca 

komórki upoważnionej do kontaktu w sprawach realizacji umowy, zawartej w wyniku postępowania 

przetargowego została zawarta w § 19 Wzoru umowy (Rozdział III SIWZ). 

Sugerujemy zapoznanie się z opublikowaną dokumentacją przetargową.   

 

Pytanie 7: dotyczy Wzór Umowy § 16 punkt 1 a 

Czy Zamawiający wyraża zgodę aby kara umowna liczona była od niezrealizowanej części umowy? Uzasadnienie: 

w przypadku odstąpienia od umowy na etapie np. zrealizowania umowy w 90%, kara ta winna być liczona        

od części, której Wykonawca nie zrealizował. Kara liczona od wartości całej umowy, staje się wówczas 

nieadekwatna do ewentualnego uchybienia Wykonawcy. 

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. 

 

Wykonawcy powinni uwzględnić powyższe podczas przygotowywania i składania ofert. 

 

 Z poważaniem, 

 

 

   ……………………………………. 

DYREKTOR SPSK-2 

 

 

Sporz.: Katarzyna Rogiewicz 
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