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Wykonawcy ubiegający się 
o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego dla 
SP ZZOZ w Kozienicach ”, Nr sprawy: 24/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 z późn. zm.), Zamawiający informuje że zwrócono się do niego z prośbą o wyjaśnienie n/w 
zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie Nr 1 dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na  termin płatności – do 30 dni roboczych?
Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 2 dotyczy wzoru umowy § 9 ust. 1
Czy Zamawiający dopuści zmiany numeru katalogowego, wielkości opakowania, nazwy testu z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy? W przypadku zmiany wielkości opakowania dla nowego produktu, czy Zamawiający 
dopuści przeliczenie ceny za oznaczenie? 
Odp.: Zgodnie z siwz.                         

Pytanie Nr 3 dotyczy wzoru umowy § 9 ust. 1
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zamiennika o parametrach nie gorszych od proponowanego w 
umowie po powiadomieniu Zamawiającego w wypadku wystąpienia przejściowego brak produktu? 
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie Nr 4 dotyczy wzoru umowy § 9 ust. 1
Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT dla produktu w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany 
klasyfikacji wyrobu i możliwości zastosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT?   
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie Nr 5 dotyczy wzoru umowy § 9 ust. 1
Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji 
wyrobu i braku możliwości dalszego stosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT, 
z jednoczesnym podwyższeniem ceny jednostkowej brutto?                                                                                    
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie Nr 6 dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 1 pkt 1 i ust. 1 pkt 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczania kar od wartości NETTO przedmiotu niezrealizowanej dostawy?



Odp.: Zgodnie z siwz.
Pytanie Nr 7 dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 1 pkt. 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczania kar od wartości NETTO zakupu danej części?
Odp.: Zgodnie z siwz.                         

Pytanie Nr 8 dotyczy wzoru umowy § 6
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zapytanie o zmianę określenia "opóźnienie" na "zwłoka”?
Odp.: Zgodnie z siwz. 

Pytanie Nr 9 dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 6
Czy Zamawiający może wskazać jakie ma na myśli inne naruszenia umowy?                                                
Odp.: Wskazany w pytaniu ustęp wzoru umowy dotyczy innej kwestii. 

Pytanie Nr 10 dotyczy wzoru umowy
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu kar umownych, których suma nie przekroczy 10% 
wartości netto przedmiotu Umowy?                                                                                                          
Odp.:Zgodnie z siwz.  

Pytanie Nr 11 dotyczy wzoru umowy
Czy Zamawiający wprowadzi do projektu umowy zapis dotyczący wstrzymania dostaw w przypadku 
nierealizowania płatności?
Odp.: Zgodnie z siwz. 

Pytanie Nr 12 dotyczy wzoru umowy
Czy Zamawiający dopuści e-mailowy sposób porozumiewania w przypadku reklamacji?
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.                         

Pytanie Nr 13 dotyczy wzoru umowy
W związku z tym, że dystrybuowane przez nas wyroby w większości przypadków są wytwarzane poza granicami 
Polski, instrukcje/ulotki używania wyrobów standardowo powstają w języku angielskim i w tej postaci są wkładane 
do oryginalnych opakowań. Czy w świetle tego faktu Zamawiający wyrazi zgodę na przesłanie instrukcji 
użytkowania wyrobów w języku polskim, kolorowych ulotek (odpowiednio z opisem spod pakietu) w postaci 
plików na płycie CD, e-mailowo lub w wersji papierowej drogą pocztową jednorazowo po zawarciu umowy? 
Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie Nr 14 
Czy Zamawiający dopuści możliwość samodzielnego pobierania certyfikatów kontroli jakości dla produktów ze 
strony producenta lub przesyłanie certyfikatów drogą e-mailową na żądanie Zamawiającego, a nie załączanie tych 
dokumentów do dostaw?                                                                                                             
Odp.: Wykonawca dostarczy wymagane dokumenty tylko przy pierwszej dostawie.

Pytanie Nr 15 
W przypadku konieczności dostarczenia dokumentów w postaci papierowej, czy Zamawiający wyrazi zgodę na 
przesłanie ich w postaci zbindowanych tomów, gdzie poświadczenie za zgodność będzie widniało tylko na 
pierwszej stronie tomu dla jego pozostałych stron?                                                                                               
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 16 dotyczy zapisów siwz
Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub 
czterech miejsc po przecinku?
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie Nr 17 dotyczy wzoru umowy § 2                                                                                                                    
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu 2 sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał 
zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza 
niż 150 zł. netto”
Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 



Pytanie Nr 18 dotyczy wzoru umowy § 2 pkt. 3 
Czy Zamawiający zdaje sobie sprawę, iż w świetle prawa, (Ustawa o dyscyplinie finansów publicznych, Kodeks 
Cywilny), czynność prawną, jaką jest składanie zamówień, może dokonywać jedynie Kierownik Jednostki, a zatem 
bez wskazania w umowie i upoważnienia osoby, która w Jego imieniu będzie składać zamówienie, zamówień 
telefonicznych może dokonać jedynie Kierownik Jednostki? Ponadto składanie zamówień drogą telefoniczną działa 
na niekorzyść obu Stron, może prowadzić do nieporozumień. Pamiętajmy również, iż Ustawa Prawo zamówień 
publicznych nie dopuszcza formy porozumiewania się telefonicznego, zatem również korespondencja dotycząca 
umów przetargowych powinna odbywać się drogą pisemną. Wobec powyższego Zamawiający powinien wykreślić, 
ze wzoru umowy, iż składanie zamówień będzie następować drogą telefoniczną.
Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu.

Pytanie Nr 19 dotyczy wzoru umowy § 4 pkt.1 oraz § 4 pkt.2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu w § 4 pkt.1 oraz § 4 pkt.2?
Odp: Zgodnie z siwz. 

Pytanie Nr 20 dotyczy wzoru umowy § 6 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na „5% niezrealizowanej wartości brutto umowy.”?
Odp.: Zgodnie z siwz. 

Pytanie Nr 21 dotyczy wzoru umowy § 7 pkt. 1
Z uwagi na specjalne ceny oferowane Zamawiającemu przez wykonawców, kalkulowane na podstawie ilości 
podanych przez Zamawiającego w SIWZ, czy Zamawiający nie rozważy możliwości zmiany zapisu na: 
„Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji Umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie 
może być większa niż 20% wartości umowy”?
Odp.: Zamawiający dołoży wszelkich starań do zrealizowania jak największej wartości umowy. 

Pytanie Nr 22 dotyczy  zadania Nr 1 poz. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników do moczu o pojemności użytkowej 120 ml i 
całkowitej 140 ml?
Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie Nr 23 dotyczy  zadania Nr 1 poz. 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników o pojemności użytkowej 25ml i całkowitej 30 ml?
Odp.:Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie Nr 24 dotyczy zadania Nr 1 poz. 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników o pojemności 2,5 l z HDPE?
Odp.:Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie Nr 25 dotyczy zadania Nr 1 poz. 5
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania płyt do oznaczania grup krwi z rowkiem usztywniającym, który zapobiega
uginaniu się płyty i w rezultacie ułatwia przeprowadzanie badań?
Odp.:Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie Nr 26 dotyczy zadania Nr 1 poz. 6
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kuwet pół micro?
Odp.:Tak, Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie Nr 27 dotyczy zadania Nr 2 poz. 5 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie probówek o wymiarach 16x65 mm?
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
                                                                                                                      
Pytanie Nr 28 dotyczy zadania Nr 2 poz. 6
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie probówek o wymiarach 11x40 mm?
Odp.:Tak, Zamawiający dopuszcza. 



Pytanie Nr 29 dotyczy zadania Nr 2 poz. 8
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pipety o długości 155mm o pojemności użytkowej 3 ml i całkowitej 4 ml?
Odp.:Tak, Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie Nr 30 dotyczy zadania Nr 2 poz. 8
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie cylindra wykonanego z PMP (TPX)?
Odp.:Tak, Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie Nr 31 dotyczy zadania Nr 2 poz. 23
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie probówek o wymiarach 12x75 mm o pojemności 4 ml spełniających 
pozostałe wymagania SIWZ?
Odp.:Tak, Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie Nr 32 dotyczy zadania Nr 2 poz. 34 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zatyczek do kapilar gumowych, które, oprócz tego że szczelnie zatykają 
końce kapilary, chronią kapilarę przed przypadkowym pęknięciem, np. podczas upadku kapilary na stół, podłogę? 
Odp.:Tak, Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie Nr 33 
Czy Zamawiający przedłuży termin składania ofert? 
Odp.: Tak, Zamawiający przesuwa termin składania ofert z dnia 28.12.2016 r.  godz. 11:00 na 30.12.2016r. 
godz. 10 :00 oraz termin otwarcia ofert z dnia 28.12.2016 r. godz. 12.00 na 30.12.2015 r. godz. 10.30. 

Powyższe wyjaśnienia udzielone przez Zamawiającego modyfikują zapisy specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę 
drobnego sprzętu laboratoryjnego dla SP ZZOZ w Kozienicach ”, Nr sprawy: 24/PN/ND.ZP/2016

 ZATWIERDZAM:         

mgr Jarosław Pawlik
Dyrektor SP ZZOZ w Kozienicach 
     (podpis i pieczęć na oryginale)
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