Kraków, 12.02.2020r.
wg rozdzielnika
NR POSTĘPOWANIA: DZP.271-1/20
Przetarg nieograniczony pn. " Sukcesywna dostawa odczynników”
ODPOWIEDZI NA PYTANIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ
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 I
Pakiet 3, pozycja 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek o pojemności 5 ml, sterylnych z korkiem,
przezroczystych, okrągłodennych, o wymiarach 12x86 mm (polistyrenowych)?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie.
Pytania II
Pytania do SIWZ (dotyczy pakietu nr 1):
1. Dot. formularz cenowy (załącznik nr 1B) – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do kolumny
„Nazwa handlowa/nazwa producenta” numeru katalogowego”?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie.
2. Dot. formularz cenowy (załącznik nr 1B) – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie osobnej
kolumny z ceną netto za pełne opakowanie handlowe?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie.
3. Warunki graniczne dla podłoży na płytkach, pkt. 15 – Czy Zamawiający uzna warunek za
spełniony jeśli Wykonawca udostępni adres strony internetowej, na której są dostępne kolorowe
ulotki oraz metodyki wykonania?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie. W związku z powyższym
Zamawiający modyfikuje załącznik nr 1A do SIWZ (Formularz ofertowy) poprzez dodanie w pkt
14. Dane do umowy wiersz z nazwą „adres strony internetowej, z której Zamawiający będzie
mógł pobrać samodzielnie, bezpłatnie i całodobowo, ulotki, metodyki wykonania oraz
certyfikaty kontroli jakości dostarczanych produktów”.
4. Warunki graniczne dla pasków nasyconych antybiotykiem, pkt. 6 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę
aby aktualne certyfikaty jakości do każdej partii produktów były dostępne na stronie www
oferenta?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie. W związku z powyższym
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Zamawiający modyfikuje załącznik nr 1A do SIWZ (Formularz ofertowy) poprzez dodanie w pkt
14. Dane do umowy wiersz z nazwą „adres strony internetowej, z której Zamawiający będzie
mógł pobrać samodzielnie, bezpłatnie i całodobowo, ulotki, metodyki wykonania oraz
certyfikaty kontroli jakości dostarczanych produktów”.
5. Warunki graniczne dla podłoży na płytkach, pkt. 13 oraz Warunki graniczne dla pasków
nasyconych antybiotykiem, pkt. 7 – Czy Zamawiający wymaga aby dołączyć wymagane opinie do
oferty?
Odpowiedź: Powyższe opinie powinny zostać dostarczone zgodnie z pkt 14 SIWZ.
6. Dot. 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 3 –
760 szt., pozycji 8 – 510 szt. co pozwoli prawidłowo wycenić produkty?
Odpowiedź: Tak. Należy podać pełne ilości opakowań/sztuk zaokrąglone w górę z
odpowiednim przeliczeniem ilości.
7. Warunki graniczne dla testu biochemicznego, pkt 3 - Czy Zamawiający ma na myśli test
kompatybilny z podłożem chromogennym wykrywającym karbapenemazy?
Odpowiedź: Tak.
Pytania do Umowy (zał. 2):
8. §1 ust. 5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:
,,Zamawiający wymaga, aby przy pierwszej dostawie towaru wybrany wykonawca dostarczył
Zamawiającemu deklaracje zgodności dotyczące odczynników (dotyczy pakietu 1-5). W
odniesieniu do Wykonawców nie mających technicznych możliwości dostarczenia ww.
dokumentów 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.

9. §2 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:
,,Zamawiający składa Wykonawcy zamówienie o którym mowa w ust. 1 pisemnie lub e-mailem
…………………”?
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
………………………………………….”.
10. §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 nie wyraża zgody w powyższym zakresie.
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11. §6 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:
,,Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w dostawie towaru w
wysokości 1,5% 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.”?
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.”
12. §6 ust. 1 – Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, czy wyrazi zgodę na obniżenie
wysokości kary umownej do 3%?
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.”
13. §6 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:
,,Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 4% wartości brutto
niedostarczonego w terminie towaru za każdy dzień opóźnienia, w przypadku nie dostarczenia
przez Wykonawcę tego towaru, jeżeli opóźnienie będzie trwało dłużej niż 6 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. Maksymalna kara nie może przekraczać 40%
wartości zamówienia lub wartości pełnowartościowego towaru”?
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.”
14. §6 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 5%?
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.”
15. §6 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie po kropce zdania w brzmieniu:
,,Zamawiający jest zobowiązany do udokumentowania poniesionych kosztów”?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.
16. §9 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu do 6 dni roboczych?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.
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Pytania III
Pytanie 1 – Pakiet 4 - dotyczy załącznika Załącznik nr 1B do SIWZ (DZP.271-1/20) Odczynniki do
biochemii wraz z dzierżawą analizatora i wpięciem w system informatyczny będący własnością
zamawiającego.
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania analizatora back-up dla minimum 30 parametrów
pracującego w technologii filmu cienkowarstwowego, tzw. Suchej chemii?
Odpowiedź: Tak.

Pytania IV
Dotyczy pakietu nr 3:

Czy Zamawiający w pozycji nr 1 dopuści do zaoferowania probówki ps o poj 4 ml bez
kołnierza bez znacznika o wymiarach 12x75 ?
Odpowiedź: Nie.

Czy Zamawiający w pozycji nr 2 dopuści do zaoferowania Probówka ps o poj 10 ml stozkowa
bez znacznika ?
Odpowiedź: Nie.

Czy Zamawiający w pozycji nr 2 dopuści do zaoferowania Probówka pp o poj 10 ml
stozkowa ze znacznikiem?
Odpowiedź: Nie.

Czy Zamawiający w pozycji nr 2 dopuści do zaoferowania Probówka pp o poj 10 ml
stozkowa bez znacznika?
Odpowiedź: Nie.

Czy Zamawiający w pozycji nr 6 i 7 miał na myśli mililitry (ml) a nie milimetry (mm) ?
Odpowiedź: Zamawiający miał na myśli mililitry (ml). W związku z powyższym Zamawiający
modyfikuje załącznik nr 1B do SIWZ – pakiet 3 w zakresie pozycji nr 6,7 i nadaje mu brzmienie jak w
załączniku do niniejszego pisma.

Czy Zamawiający w pozycji nr 8 i 9 miał na myśli pojemniki na kał o pojemności maksymalnej
30 ml?
Odpowiedź: Tak.

Czy Zamawiający w pozycji nr 8 i 9 miał na myśli pojemniki na kał o pojemności maksymalnej
60 ml?
Odpowiedź: Nie.
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Czy Zamawiający w pozycji nr 13 dopuści do zaoferowania pałeczki z wacikiem bawełnianym
drewniana jałowe indywidualnie pakowane 3x150 ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Czy Zamawiający w pozycji nr 13 dopuści do zaoferowania pałeczki z wacikiem bawełnianym
drewniana jałowe indywidualnie pakowane 5x150 ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Czy Zamawiający dopuści do podawania ceny jednostkowej brutto do 3 czy 4 miejsc po
przecinku? Określenie cen jednostkowych brutto do dwóch miejsc po przecinku za np.
szkiełka czy końcówki jest niemożliwe gdyż w sprzedaży są pełne opakowania produktów co
powoduje , że podanie zaokrąglenia do drugiego miejsca po przecinku na jednej sztuce
zwiększy kilkukrotnie cenę za pełne opakowanie.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza podanie ceny jednostkowej brutto do czwartego miejsca po
przecinku, pod warunkiem podania ceny brutto całego pakietu do drugiego miejsca po przecinku.

Czy Zamawiający w pozycji nr 10 dopuści do wyceny probówek i korków w dwóch
oddzielnych pozycjach 10a 10b ?
Odpowiedź: Zamawiający nie posiada ww. pozycji w opisie przedmiotu zamówienia w zakresie
pakietu nr 3.

Czy Zamawiający w pozycji nr 5 dopuści probówki o pojemności 5 ml, sterylne, z korkiem,
przezroczyste, okrągłodenne 12x86 (polistyrenowe)?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Czy Zamawiający w pozycji nr 27 dopuści pojemniki sterylne z kwasem borowym, o
pojemności 30 ml?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Wnosimy o wyjaśnienie jakiej pojemności w pozycji nr 24 oczekuje Zamawiający: 1 ml czy 3
ml ?
Odpowiedź: 3 ml.

Wnosimy do Zamawiającego o wydzielenie pozycji nr 27 do oddzielnego pakietu.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Dotyczy pakietu nr 5:
Czy Zamawiający dopuści system składający się z dwóch, połączonych ze sobą pojemników –
pojemnik na materiał o pojemności 55 ml oraz pojemnik z formaliną w ilości 20 ml –
pozwalający na bezkontaktowe zalanie próbki wystandaryzowaną ilością formaliny?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.
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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 1A do SIWZ – Formularz ofertowy – po zmianach
Załącznik nr 1B do SIWZ – Formularz cenowy (pakiet nr 3) – po zmianach
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