Kraków, 03.01.2020r.
wg rozdzielnika
NR POSTĘPOWANIA: DZP.271-44/19
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.2019.1843
t.j.) udziela odpowiedzi na następujące pytania:
Pytania II
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczania kar od wartości NETTO niezrealizowanej dostawy?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie.
2. (§6 pkt 2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 5%
wartości NETTO niezrealizowanej umowy?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary umownej do wysokości 8%. W związku z
tym §6 ust. 2 projektu umowy otrzymuje 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.”
3. (§6 pkt 3) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 5%
wartości NETTO niezrealizowanej umowy?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary umownej do wysokości 8%. W związku z
tym §6 ust. 3 projektu umowy otrzymuje brzmienie: „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 8% wartości niezrealizowanej umowy, w przypadku odstąpienia od umowy
przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, jak też w przypadku rozwiązania
umowy w trybie §11 ust. 2.”
4. W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o okazanie kalkulacji przyszłej, hipotetycznej
szkody, jaką ma ponieść zamawiający w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem
umowy- zgodnie z przepisami.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż - zgodnie z art. 484. § 1 Kodeksu cywilnego: W razie
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w
zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Żądanie
odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary nie jest dopuszczalne, chyba że strony
inaczej postanowiły.
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5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zwiększenie cen jednostkowych brutto, a co za tym idzie
wartości brutto umowy, w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie.
6. 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: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie.
7. 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: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie.
8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w projekcie umowy zapisu, że zmiany umowy mogą
nastąpić również w przypadku, gdy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych,
literowych, liczbowych, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie
powodujących zmiany celu i istoty umowy?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie.
9. Czy Zamawiający dopuści aneksowanie ze względu na zamianę oferowanego produktu na produkt
równoważny w przypadku zmiany produktu lub producenta sprzętu?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż informacje dot. zmiany umowy zawarte są w §13 w
załączniku nr 2 do SIWZ (dotyczy Pakietu 1-5).
10. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zamiennika o parametrach nie gorszych od
proponowanego w umowie po powiadomieniu Zamawiającego w wypadku wystąpienia
przejściowego produktu?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż informacje na powyższe pytanie zawarta jest w §13 w
załączniku nr 2 do SIWZ (dotyczy Pakietu 1-5)
11. Czy Zamawiający wprowadzi możliwość wstrzymania dostaw w przypadku nierealizowania
płatności?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie.
12. Czy Zamawiający dopuści, po każdorazowej konsultacji z Zamawiającym w razie zaistnienia
niniejszej sytuacji, możliwość zaoferowania zamiennika produktu w trakcie realizacji umowy, o
innej nazwie, kodzie i/lub sposobie opakowania produktu oraz zbliżonych parametrach
jakościowych w stosunku do produktu zaoferowanego w danej pozycji oferty w sytuacji, gdy z
przyczyn niezależnych od Wykonawcy, jest on niedostępny u producenta? W przypadku innego
sposobu pakowania (konfekcji), cena za opakowanie zbiorcze oferowanego zamiennika zostałaby
przeliczona w ten sposób, że cena za sztukę lub oznaczenie zamiennika byłaby równa cenie za
sztukę lub oznaczenie produktu znajdującego się danej pozycji umowy.
Uzasadnienie: Wprowadzenie niniejszego zapisu pozwoli zarówno na zabezpieczenie ciągłości
procesu diagnostycznego i uchroni, zarówno Zamawiającego oraz Wykonawcę przed
nieoczekiwanymi oraz niezależnymi od nich skutkami wypadków losowych, do których mogą
należeć: czasowa awaria linii produkcyjnej u producenta, czasowe wycofanie produktu przez
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producenta brak dostępności surowców, niekorzystne zmiany makroekonomiczne czy wpływ
klęsk żywiołowych.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż informacja na powyższe pytanie zawarta jest w §13 w
załączniku nr 2 do SIWZ (dotyczy Pakietu 1-5)
Pytania:
1. 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?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie.
2. Czy Zamawiający dopuści możliwość załączenia dokumentacji przetargowej w postaci plików
nagranych na płycie CD wraz z oświadczeniem potwierdzającym zgodność kopii na płycie z
elektronicznymi pierwowzorami?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie.
3. Czy Zamawiający po podpisaniu umowy, w trakcie jej realizacji dopuści możliwość dostarczania
dokumentacji produktowej do dostaw ( specyfikacje produktów) w formie elektronicznej?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.
Pytania III
Zał. Nr 1B
Pakiet 3 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek o pojemności 5 ml
spełniających pozostałe wymagania Zamawiającego?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie.
Pakiet 3 poz. 2 Czy Zamawiający wymaga zaoferowania probówek okrągło dennych czy stożkowych?
W opisie przedmiotu zamówienia zostało podane określenie „okrągło denna stożkowa”.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga probówek stożkowych. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje
załącznik nr 1B do SIWZ w zakresie pakietu nr 3 poz. 2, który otrzymuje brzmienie: „Probówka ps o
poj 10 ml stożkowa ze znacznikiem”.
Pakiet 3, poz. 27 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników o pojemności do
30ml?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie.
SIWZ:
1. Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do
trzech lub czterech miejsc po przecinku (dot. pakiet 3)?
Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/02546/06) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla
wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a
nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki ezy, końcówki czy
szkiełka)”.
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Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza podanie ceny jednostkowej brutto do czwartego miejsca po
przecinku, pod warunkiem podania ceny brutto całego pakietu do drugiego miejsca po przecinku.
Projektu umowy:
Dotyczy §2 ust3
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”?
Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 150 zł. koszty transportu na które składają się
m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i
faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze
sprzedaży towaru o takiej wartości.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie.
Dotyczy §2 ust. 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu 2 sformułowania, iż „ Zamówienia złożone po
godz. 12:00 będą traktowane jak zamówienia złożone o godz. 8.00 następnego dnia roboczego”?
Prośbę motywujemy tym, że aby towar mógł być wydany kurierowi, musi być wcześniej
zarejestrowane zamówienie, wystawione dokumenty WZ, FV, spakowany towar. Jeśli zamówienie
wpłynie do wykonawcy po godzinie 12.00, wykonawca przy realizowaniu kilkudziesięciu zamówień
dziennie, nie będzie w stanie zawsze nadążyć z realizacją zamówienia w dniu, w którym ono
wpłynęło.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie.
Dotyczy §6 ust. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 1% wartości
brutto niedostarczonego towaru w terminie za każdy dzień opóźnienia, z uwagi na nieadekwatność
ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?
Wprawdzie nie istnieją przepisy regulujące wysokości kar umownych, jednak przy ustaleniu
wysokości kar Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności stron, a tym
samym wymagać od Wykonawcy płacenia kar w takiej samej lub nieznacznie wyższej wysokości, w
jakiej sam Zamawiający może ewentualnie płacić za zwłokę w płaceniu za towar.
Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar
umownych. Kary umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w stosunku do Wykonawcy, a nie
prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego, a taką funkcję zaczynają pełnić w momencie, gdy
okazuje się, iż wartość kary umownej może przekroczyć wartość zapłaty należną Wykonawcy za
dostarczony towar. Nadto liczenie kary umownej w wysokości 5% wartości brutto niedostarczonego
towaru w terminie jest wysoce niesprawiedliwe i na gruncie prawa cywilnego obecna wysokość
odsetek, którą Zamawiający narzuca, może zostać uznana za świadczenie nienależne, dające w skali
roku odpowiednio, 1825% wartości zamówionej dostawy. W tym miejscu należy przywołać treść art.
484 § 2 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy zobowiązanie zostało wykonane w
znacznej części dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, to samo dotyczy przypadku, gdy kara
jest rażąco wygórowana. Dlatego też w przypadku braku zgody Zamawiającego na zmniejszenie kar
umownych w momencie gdy będą one naliczane, Wykonawca będzie zmuszony podjąć odpowiednie
kroki prawne celem miarkowania tych kar, a co za tym idzie ochrony swoich interesów.
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Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary umownej do wysokości 3%. W związku z
tym §6 ust. 1 projektu umowy otrzymuje 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 poniżej.”
Dotyczy §6 ust. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 2% wartości
brutto niedostarczonego towaru w terminie za każdy dzień opóźnienia, z uwagi na nieadekwatność
ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?
Wprawdzie nie istnieją przepisy regulujące wysokości kar umownych, jednak przy ustaleniu
wysokości kar Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności stron, a tym
samym wymagać od Wykonawcy płacenia kar w takiej samej lub nieznacznie wyższej wysokości, w
jakiej sam Zamawiający może ewentualnie płacić za zwłokę w płaceniu za towar.
Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar
umownych. Kary umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w stosunku do Wykonawcy, a nie
prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego, a taką funkcję zaczynają pełnić w momencie, gdy
okazuje się, iż wartość kary umownej może przekroczyć wartość zapłaty należną Wykonawcy za
dostarczony towar. Nadto liczenie kary umownej w wysokości 10% wartości brutto niedostarczonego
towaru w terminie jest wysoce niesprawiedliwe i na gruncie prawa cywilnego obecna wysokość
odsetek, którą Zamawiający narzuca, może zostać uznana za świadczenie nienależne, dające w skali
roku odpowiednio, 3650% wartości zamówionej dostawy. W tym miejscu należy przywołać treść art.
484 § 2 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy zobowiązanie zostało wykonane w
znacznej części dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, to samo dotyczy przypadku, gdy kara
jest rażąco wygórowana. Dlatego też w przypadku braku zgody Zamawiającego na zmniejszenie kar
umownych w momencie gdy będą one naliczane, Wykonawca będzie zmuszony podjąć odpowiednie
kroki prawne celem miarkowania tych kar, a co za tym idzie ochrony swoich interesów.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary umownej do wysokości 8%. W związku z
tym §6 ust. 2 projektu umowy otrzymuje 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.”
Pytania IV
1. Punkt 3.10.3 SIWZ oraz zał. 2, §1 ust. 5 – Czy Zamawiający zgodzi się na dołączenie deklaracji
zgodności produktów zaoferowanych w pakiecie 1 wraz z podpisaną umową? Wykonawca nie ma
możliwości dołączania przedmiotowych dokumentów do dostawy.
Odpowiedź: Tak.
2. Pakiet 1 (formularz cenowy) - Z uwagi na konfekcjonowanie dostępnych podłóż w ofercie firmy po
20 szt., Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaokrąglenie ilości do góry i zaoferowanie: w pozycji 2 – 60
szt, pozycji 3 – 140 szt., pozycji 4 – 60 szt, pozycji 5 – 40 szt, pozycji 6 – 20 szt, pozycji 7 – 60 szt. co
pozwoli prawidłowo wycenić produkty?
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Odpowiedź: Tak. Należy podać pełne ilości opakowań/sztuk zaokrąglone w górę z odpowiednim
przeliczeniem ilości.
3. Pakiet 1 (formularz cenowy) – W nawiązaniu do pytania nr 2, czy Zamawiający wyrazi zgodę na
rozszerzenie formularza asortymentowo-cenowego i dodanie kolumny z ceną netto za opakowanie
oraz kolumny z ilością zaoferowanych opakowań? Wykonawca przeliczy całkowitą wartość oferty
mnożąc cenę netto za op. przez liczbę pełnych zaoferowanych opakowań. Będzie to realna wartość
oferty, gdyż Zamawiający nie sprzedaje niepełnych opakowań handlowych.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie.
4. Pakiet 1 (Warunki graniczne dla podłoży gotowych na płytkach, pkt. 2) - Czy Zamawiający odstąpi
od wymogu, by skład chemiczny podłoża znajdował się w świadectwie kontroli jakości i wyrazi zgodę,
by przywołane informacje zawarte były w instrukcji technicznej podłoża?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie.
5. Pakiet 1 (Warunki graniczne dla podłoży gotowych na płytkach, pkt. 2) - Czy Zamawiający wyraża
zgodę na modyfikację zapisu poprzez dodanie: „… lub Wykonawca udostępni stronę internetową, na
której będą dostępne wymagane przedmiotowe dokumenty”? Uzasadnienie: W ofercie Wykonawca
przedstawi adres strony internetowej, na której będą znajdowały się instrukcje wykonania
testów/ulotki informacyjne oraz karty charakterystyk substancji niebezpiecznych w języku polskim,
deklaracje zgodności oraz aktualne certyfikaty kontroli jakości do danych serii odczynników,
dostępne bezpłatnie dla Zamawiającego całodobowo.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie.
6. Pakiet 1 (Warunki graniczne dla pasków nasyconych antybiotykiem pkt. 2) - Czy Zamawiający
dopuści możliwość zamówienia minimalnej ilości pasków po 30 sztuk z uwagi na konfekcjonowanie
pasków gradientowych po 30 sztuk co wiąże się brakiem możliwości rozdzielenia pasków?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
7. Pakiet 1 (Warunki graniczne dla pasków nasyconych antybiotykiem pkt. 2) – Czy Zamawiający
wyrazi zgodę na wykreślenie zapisu z punktu nr 2? Nie wszyscy wykonawcy posiadają paski pakowane
po 10 sztuk w opakowaniu handlowym. Wykonawca nie sprzedaje niepełnych opakowań, ze względu
na utratę właściwości produktu.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie.
8. Pakiet 1 (Warunki graniczne dla pasków nasyconych antybiotykiem pkt. 6) – Czy Zamawiający
wyrazi zgodę na zaoferowanie pasków z antybiotykiem z minimalnym terminem ważności 7
miesięcy?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pasków z antybiotykiem z minimalnym
terminem ważności 7 miesięcy.
9. Pakiet 1 (Warunki graniczne dla pasków nasyconych antybiotykiem pkt. 7) - Czy Zamawiający
wyraża zgodę na modyfikację zapisu poprzez dodanie: „… lub Wykonawca udostępni stronę
internetową, na której będą dostępne wymagane przedmiotowe dokumenty”? Uzasadnienie: W
ofercie Wykonawca przedstawi adres strony internetowej, na której będą znajdowały się instrukcje
wykonania testów/ulotki informacyjne oraz karty charakterystyk substancji niebezpiecznych w języku
polskim, deklaracje zgodności oraz aktualne certyfikaty kontroli jakości do danych serii odczynników,
dostępne bezpłatnie dla Zamawiającego całodobowo.
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Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie.
10. Pakiet 1 (Warunki graniczne dla testu biochemicznego pkt 3) - Czy Zamawiający ma na myśli test
kompatybilny z podłożem chromogennym wykrywającym karbapenemazy?
Odpowiedź: Tak.
Pytania dotyczące projektu umowy (załącznik nr
11. §1 ust. 5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:
,,Zamawiający wymaga, aby przy pierwszej dostawie towaru wybrany wykonawca dostarczył
Zamawiającemu: 6.1. deklaracje zgodności dotyczące odczynników (dotyczy pakietu 1-5), 6.2.
formularz zamówienia (zawierający dane niezbędne do złożenia zamówienia w szczególności nazwę
asortymentu, nr katalogowy itp. ). W odniesieniu do Wykonawców nie mających technicznych
możliwości dostarczenia deklaracji zgodności wraz z pierwszą dostawą, Zamawiający uzna za
spełnienie warunku udostępnienie ich do bezpłatnego i całodobowego pobrania z biblioteki
technicznej Wykonawcy udostępnionej na jego stronie internetowej pod adresem: …………………”?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie.
12. §2 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:
,,Zamawiający składa Wykonawcy zamówienie o którym mowa w ust. 1 pisemnie, lub email
………………………………………….”? Uzasadnienie: Wykonawca planuje w najbliższym czasie zrezygnować z
użytkowania faksu jako środka komunikacji. W bezpieczeństwie o poprawienie i sprawne odbieranie
korespondencji przez cały okres trwania umowy, zwracamy się z prośbą o modyfikację powyższego
postanowienia.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na następującą modyfikację zał. 2 do SIWZ w zakresie §2
ust. 3 i nadaje mu brzmienie: „Zamawiający składa Wykonawcy zamówienie o którym mowa w
ust. 1 pisemnie, faksem na numer ……………….. lub e-mailem na adres ………………………………………….”.
13. §6 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:
,,Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w dostawie towaru w wysokości
2,5% wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru, o którym mowa w §2 ust. 1 umowy, za
każdy dzień opóźnienia w dostawie z uwzględnieniem ust. 2 poniżej.”?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary umownej do wysokości 3%. W związku z
tym §6 ust. 1 projektu umowy otrzymuje 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 poniżej.”
14. §6 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:
,,Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% 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.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary umownej do wysokości 8%. W związku z
tym §6 ust. 2 projektu umowy otrzymuje 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
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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.”
15. §6 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,W
przypadku gdy towar nie zostanie dostarczony w terminie uzgodnionym jako dzień dostawy,
Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy może zamówić towar u innego Wykonawcy.
W takim przypadku z wynagrodzenia Wykonawcy zostanie potrącona różnica pomiędzy cenami
wynikającymi z niniejszej umowy a cenami towarów zakupionych u innego Wykonawcy po uprzednim
udokumentowaniu przez Zamawiającego poniesionych kosztów, na co niniejszym Wykonawca wyraża
zgodę.”?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.
16. §8 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,Wszystkie
dokumenty dotyczące przedmiotu umowy winny być przedstawione przez Wykonawcę w języku
polskim lub angielskim”?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.
17. §9 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,W
przypadku dostarczenia towaru wadliwego lub wskazującego na brak ilościowy Zamawiający
sporządzi na tą okoliczność protokół i powiadomi w tym zakresie Wykonawcę. Wykonawca
zobowiązuje się do złożenia pisemnej odpowiedzi na przesłaną reklamację oraz dokonania wymiany
towaru na pełnowartościowy w ciągu 6 dni roboczych liczonych od dnia powiadomienia
Wykonawcy.”?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.
Pytania V
Dotyczy: pakiet nr 3:
Poz. 1 : Czy Zamawiający dopuści probówkę PS o pojemności użytkowej 4 ml i całkowitej 5 ml o
wymiarach 12x75 mm? Pozostałe wymagania zostają zachowane.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie.
Poz. 12: Czy Zamawiający dopuści szkiełka podstawowe, cięte do badań in vitro o wymiarach 1x25x75
mm?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie.
Poz. 13 : Czy Zamawiający dopuści drewniane pałeczki, indywidualnie pakowane z wacikiem
bawełnianym o średnicy wacika 5mm i długości 150 mm?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie.
Poz. 27: Wnosimy do Zamawiającego o wydzielenie pozycji nr 27 do oddzielnego pakietu.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie.
Pytania VI
1. Czy Zamawiający w Pakiecie 3, poz. 10 i 11 dopuści ezy z polipropylenu?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
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2. Czy Zamawiający w Pakiecie 3, poz. 26 dopuści statyw na 50 probówek? Pozostałe parametry
zgodnie z wymaganiami.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
3. Czy Zamawiający w Pakiecie 3, poz. 27 dopuści probówki sterylne z korkiem o pojemności 10ml,
15ml lub 20ml bez kwasu bornego?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie.

Odpowiedzi do pytań i modyfikacja treści SIWZ wprowadzone niniejszym pismem stanowią integralną
część SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego
zamówienia.

Otrzymują:
 strona internetowa Zamawiającego
 a/a
Załączniki:
 Załącznik nr 1b do SIWZ – po zmianach
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