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Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę odczynników do określenia 
parametrów pilnych i rzadkich wraz zdzierżawą analizatora parametrów pilnych i rzadkich”, Nr 
sprawy: 20/PN/ND.ZP/2016

Działając na podstawie art.38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164), Zamawiający informuje że zwrócono się do niego z prośbą o wyjaśnienie
n/w zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie Nr 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby karty charakterystyk substancji niebezpiecznych - zostały załączone 
do oferty w formie elektronicznej lub w formie książkowej podpisanej tylko na pierwszej tytułowej 
stronie? 
Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie wg wyboru Wykonawcy.

Pytanie Nr 2 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na pozostawienie w formularzu oferty załącznik nr 1 do SIWZ, zapisów 
dotyczących tylko tych zadań, na które Wykonawca będzie składał ofertę? Pozostałe części zostaną 
usunięte. 
Odp.: Przedmiotem zamówienia jest jedno zadanie. 

Pytanie Nr 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące terminy ważności:
- poz. 4-5 – min. 6 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego? 
- poz. 1-3, 6-10 - min. 7 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego? 
Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie Nr 4 dotyczy pkt 7 parametry jakościowe
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie tabeli o pozycję 7a w celu wyceny testu GDH 
polegającego na wstępnym oznaczeniu w próbce kału dehydrogenazy glutaminianowej wydzielanej przez 
C. difficile? 
Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.



Pytanie Nr 5 dotyczy pkt 15 parametry jakościowe
Czy w związku z dzierżawa analizatora wraz z dodatkowym sprzętem komputerowym Zamawiający 
wyrazi zgodę na zaoferowanie sprzętu o parametrach wystarczających do poprawnej komunikacji z 
systemem informatycznym posiadanym przez Zamawiającego? 
Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie Nr 6 dotyczy pkt 15 parametry jakościowe
Czy Zamawiający dopuści zestaw komputerowy z monitorem i drukarką o parametrach wystarczających 
do obsługi analizatora immunochemicznego i jego poprawnej komunikacji z systemem informatycznym? 
Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie Nr 7 dotyczy pkt 15 parametry jakościowe 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie systemu operacyjnego WINDOWS XP – system 
wystarczający do współpracy z siecią LIS-TECH? 
Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie Nr 8 dotyczy pkt 14 parametry jakościowe 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora z UPS umożliwiającym zakończenie 
toczących się w danym momencie procesów przetwarzania danych i zamknięcie oprogramowania, a 
następnie przejście w fazę uśpienia?
Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie Nr 9 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie tabeli asortymentowej o dodatkowe pozycje i wycenę 
części zużywalnych wymaganych do prawidłowej pracy aparatu wymienianych podczas przeglądu 
analizatora? 
Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie Nr 10 dotyczy pkt 7 pod tabelą dzierżawy analizatora 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych , 
zużywalnych i akcesoriów służących do rozruchu analizatora? 
Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie Nr 11 dotyczy pkt 3 warunki gwarancji
W związku z 6 miesięcznym okresem trwania umowy czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację 
zapisu: „Zapewnić bezpłatne przeglądy techniczne aparatu w terminie obowiązywania umowy według 
zaleceń producenta w czasie wskazanym przez Zamawiającego”? 
Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie Nr 12 dotyczy § 4 ust. 2 wzoru umowy 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację treści zapisu w następujący sposób? ,,Opóźnienie zapłaty 
należności za dostarczony towar nie upoważnia Wykonawcy do wstrzymania wydania kolejnych partii 
towaru, pod warunkiem iż zaległość za dostarczony towar nie przekracza 45 dni ponad termin płatności 
określony na fakturze.”
Odp.: Zgodnie z siwz. 

Pytanie Nr 13 dotyczy § 9 ust. 4 wzoru umowy
Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie po sformułowaniu ,,24 godzin” słów ,,w dni robocze”?
Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie Nr 14  dotyczy § 9 ust. 6 wzoru umowy
Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie po sformułowaniu ,,72 godziny” słów ,,w dni robocze”? 
Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.



Pytanie Nr 15 dotyczy § 9 ust. 7 wzoru umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie zapisu ? 
Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 16 dotyczy § 11 ust. 6 wzoru umowy
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie postanowienia umownego? 
Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 17 dotyczy § 13 ust. 2 pkt. 1 wzoru umowy
Czy Zamawiający wyraża zgodę na obliczanie wysokości kary umownej od niezrealizowanej części 
umowy?
Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 18 dotyczy § 13 ust. 2 pkt. 2 wzoru umowy
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę sposobu obliczania kary umownej na: ,,w wysokości 0,2% 
wartości brutto zamówionego, a niedostarczonego w terminie towaru, za każdy  dzień opóźnienia.” ? 
Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 19  dotyczy § 13 ust. 2 pkt. 2 wzoru umowy
Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, czy wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary 
umownej do 0,1%? 
Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 20 dotyczy § 13 ust. 2 pkt. 3 wzoru umowy
Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 0,1%?
Odp.: Zgodnie z siwz.

Powyższe wyjaśnienia udzielone przez Zamawiającego modyfikują zapisy specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na„Dostawę 
odczynników do określenia parametrów pilnych i rzadkich wraz zdzierżawą analizatora 
parametrów pilnych i rzadkich”, Nr sprawy: 20/PN/ND.ZP/2016

              ZATWIERDZAM:  

   mgr Jarosław Pawlik 
         Dyrektor SP ZZOZ w Kozienicach

(podpis i pieczęć na oryginale)
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