Kraków, 16 listopada 2017r.
wg rozdzielnika
NR POSTĘPOWANIA: DZP.271-25/17
Przetarg nieograniczony pn. " Sukcesywna dostawa odczynników”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie działając na
podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579
t.j. ze zm.) udziela odpowiedzi na następujące pytania:
Pytania I
Dotyczy tabeli asortymentowej, stanowiącej załącznik nr 1B do SIWZ (DZP.271-25/17) pakiet nr 4:
Czy Zamawiający wymaga dostaw asortymentu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, realizowanych
za pośrednictwem krajowych firm kurierskich?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
Pytania II
Pytanie nr 1 pakiet nr 2, pozycja 1-6
Czy Zamawiający dopuści asortyment wymieniony w pozycjach 1-6 pakowany w fiolki, a nie w
ampułki?
Odpowiedź: Tak.
Pytanie nr 2, pakiet nr 2, pozycja7-12
Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie asortymentu wymienionego w
pozycjach 7-12 w fiolkach a’5 ml. Prosimy o informację, czy w przypadku zgody Zamawiającego na
opakowania a’ 5ml należy pozostawić ilości wymienione w formularzu asortymentowo-cenowym, czy
odpowiednio przeliczyć ilości.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie. W przypadku zaoferowania
produktu o wyższej lub niższej niż wskazana przez zamawiającego jednostce miary, wykonawca
zobowiązany jest do wskazania takiej ilości sztuk zamawianego produktu, która po przemnożeniu
będzie stanowić ilość jaką żąda zamawiający. Ilości należy odpowiednio przeliczyć.
Pytanie nr 3, pakiet nr 2, pozycja nr 13
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podania ceny za opakowanie 10 amp. a’2 ml z odpowiednim
przeliczeniem ilości na 2 opakowania?
Odpowiedź: Tak. W przypadku zaoferowania produktu o wyższej lub niższej niż wskazana przez
zamawiającego jednostce miary, wykonawca zobowiązany jest do wskazania takiej ilości sztuk
zamawianego produktu, która po przemnożeniu będzie stanowić ilość jaką żąda zamawiający.
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Pytanie nr 4, pakiet nr 2, pozycja nr 14
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podania ceny za opakowanie 10 szt. z odpowiednim
przeliczeniem ilości na 300 opakowań?
Odpowiedź: Tak. W przypadku zaoferowania produktu o wyższej lub niższej niż wskazana przez
zamawiającego jednostce miary, wykonawca zobowiązany jest do wskazania takiej ilości sztuk
zamawianego produktu, która po przemnożeniu będzie stanowić ilość jaką żąda zamawiający.
Pytania III

Dotyczy projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ
Pytanie 1 – dotyczy ZAŁĄCZNIKA NR 2:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w § 5 zapisu, żeby faktury za dostarczony towar
przekazywane były Zamawiającemu razem z dostawą w formie papierowej, lub w formie
elektronicznej na adres: _________@______ nie później niż w dniu doręczenia towaru.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie.
Pytanie 2 – dotyczy ZAŁĄCZNIKA NR 2:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej w poniżej przedstawiony
sposób:
§ 6 ust. 1
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w dostawie towaru w
wysokości 1 % wartości brutto niedostarczonego towaru w terminie, o którym mowa w §2
ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia w dostawie z uwzględnieniem ust. 2.
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje ust. 1 w §6 projektu umowy i nadaje mu brzmienie:
„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w dostawie towaru w
wysokości 3% wartości brutto niedostarczonego towaru w terminie, o którym mowa w §2 ust. 1
umowy, za każdy dzień opóźnienia w dostawie z uwzględnieniem ust. 2.”

§ 6 ust. 2
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% wartości brutto
niedostarczonego w terminie towaru za każdy dzień opóźnienia, w przypadku nie
dostarczenia przez Wykonawcę tego towaru, jeżeli opóźnienie będzie trwało dłużej niż 5 dni
roboczych od dnia uzgodnionego jako dzień dostawy, jak też w przypadku wymiany towaru
na pełnowartościowy, o którym mowa w §9 ust. 3 z uwzględnieniem ust. 4.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany przez Wykonawcę zapis.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na obniżenie kary umownej do poziomu 8%.
Pytania IV

Dotyczy wzoru umowy:
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kar za zwłokę w dostawie z 5%
na 1% brutto nie dostarczonej części zamówienia za dzień?
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje ust. 1 w §6 projektu umowy i nadaje mu brzmienie:
„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w dostawie towaru w
wysokości 3% wartości brutto niedostarczonego towaru w terminie, o którym mowa w §2 ust. 1
umowy, za każdy dzień opóźnienia w dostawie z uwzględnieniem ust. 2.”
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Dotyczy Pakietu nr 4:
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szczepów z minimalnym terminem
ważności wynoszącym 12 miesięcy od dnia dostawy?
Odpowiedź: Nie. Zamawiający wymaga terminu ważności 24 miesięcy.
2. Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej w wymaganiach pod pakietem w poz.
2 „ krążki antybiotykowe i szczepy wzorcowe od jednego producenta”? Prosimy o
wyjaśnienie.
Odpowiedź: Zamawiający popełnił omyłkę pisarską w w/w pozycji. Poz. 2 w pakiecie 4
powinna brzmieć następująco: „Szczepy wzorcowe od jednego producenta”.
Pytania V
Pakiet nr 3 – Drobny sprzęt laboratoryjny:
a) Czy w poz. 1 Zamawiający dopuści probówki o poj. 5 ml i wym. 13x75mm?

Odpowiedź: Tak.
b) Czy w poz. 5 Zamawiający dopuści probówki o poj. 5 ml i wym. 12x75mm?

Odpowiedź: Tak.
c) Czy w poz. 22 Zamawiający dopuści jałowe probówki z PS?

Odpowiedź: Tak.
d) Czy w poz. 25 Zamawiający dopuści autoklawowalny statyw z tworzywa na 90 probówek?

Odpowiedź: Nie.
e) Czy w poz. 25 Zamawiający dopuści autoklawowalny statyw z tworzywa na 50 probówek?

Odpowiedź: Tak.
Pytania VI
Dotyczy: Załącznik nr 2
1. (§ 13 ust. 1 pkt 4) 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?
Odpowiedź: Wykonawca zobowiązany jest do wskazania wartości brutto, w którą należy
wkalkulować właściwą stawkę podatku VAT. Zamawiający przewidział możliwość zamiany
umowy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług w oparciu o właściwe w tym
zakresie przepisy prawa.
2. (§ 13 ust. 1 pkt 4) 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?
Odpowiedź: Wykonawca zobowiązany jest do wskazania wartości brutto, w którą należy
wkalkulować właściwą stawkę podatku VAT. Zamawiający przewidział możliwość zamiany umowy
w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług w oparciu o właściwe w tym zakresie
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przepisy prawa.
3. (§ 6 ust. 1) Czy Zamawiający dopuści zmianę określenia "opóźnienie" na "zwłoka"?

Odpowiedź: Nie.
4. (§ 6 ust. 2) Czy Zamawiający dopuści zmianę określenia "opóźnienie" na "zwłoka"?

Odpowiedź: Nie.
5. (§ 6 ust. 1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości NETTO?

Odpowiedź: Nie.
6. (§ 6 ust. 2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości NETTO?

Odpowiedź: Nie.
7. (§ 6 ust. 3) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości NETTO?

Odpowiedź: Nie.
8. (§ 6 ust. 1, 2) Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu kar
umownych, których suma nie przekroczy 10% wartości netto przedmiotu Umowy?

Odpowiedź: Nie.
9. (§ 6 ust. 1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej do
2% wartości?
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje ust. 1 w §6 projektu umowy i nadaje mu
brzmienie: „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w
dostawie towaru w wysokości 3% wartości brutto niedostarczonego towaru w terminie,
o którym mowa w §2 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia w dostawie z
uwzględnieniem ust. 2.
10. (§ 6 ust. 2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej do
2% wartości?
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje ust. 2 w §6 projektu umowy i nadaje mu brzmienie:
„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 8% wartości brutto
niedostarczonego w terminie towaru za każdy dzień opóźnienia, w przypadku nie dostarczenia
przez Wykonawcę tego towaru, jeżeli opóźnienie będzie trwało dłużej niż 3 dni od dnia
uzgodnionego jako dzień dostawy, jak też w przypadku wymiany towaru na pełnowartościowy,
o którym mowa w §9 ust. 3 z uwzględnieniem ust. 4.”
11. Czy Zamawiający dopuści e-mailowy sposób porozumiewania w przypadku reklamacji?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza oprócz formy pisemnej e-mailowy sposób
porozumiewania w przypadku reklamacji.

Odpowiedzi do pytań i modyfikacja treści SIWZ wprowadzone niniejszym pismem stanowią integralną
część SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego
zamówienia.
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Otrzymują:
✓ strona internetowa Zamawiającego
✓ a/a
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