Kraków, 05.11.2020r.
wg rozdzielnika
NR POSTĘPOWANIA: DZP.271-38/20
Przetarg nieograniczony pn. "Sukcesywna dostawa odczynników”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ
I. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie działając na podstawie art. 38 ust. 2
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j.) udziela odpowiedzi na
następujące pytania:
PYTANIA I.
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na realizację zamówień częściowych w terminie 10 dni roboczych od daty
złożenia zamówienia?
W związku z tym, iż wszystkie częściowe zamówienia są każdorazowo importowane bezpośrednio od
producenta - nie ma możliwości dostawy w ciągu 4 dni roboczych.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie.
PYTANIA II.
1. Czy podana ilość testów zawiera już testy na kontrole i kalibracje.
Odpowiedź: TAK.
2. Prosimy o podanie schematu kontroli wewnątrzlaboratoyjnej. Informacja ta jest niezbędna do oszacowania
ilości materiału kontrolnego.
Odpowiedź: 1x w tygodniu.
3. W związku z wymogiem zapewnienia udziału w zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości, zwracamy się z
uprzejmą prośbą o podanie nazwy i dostawcy preferowanego przez Zamawiającego programu
zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości".
Odpowiedź: Zewnatrzlaboratoryjna kontrola jakości Labquality nr 3130 Mocz badanie ogólne.
4. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu
kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?
W obecnej sytuacji epidemii Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do komunikowania się z
wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek
prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu. Potwierdzenie tej zasady znajduje się w art. 78(1) kodeksu
cywilnego, który zrównuje kwalifikowany podpis elektroniczny z podpisem własnoręcznym.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
5. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie we wzorze umowy następującego postanowienia?
Poza zmianami umowy dopuszczonymi w art.144 ust.1 Pzp dopuszcza się możliwość zmian postanowień
zawartej umowy, mając na uwadze aktualną pandemię wirusa SARS-CoV-2, związaną z tym sytuację globalnego
zagrożenia zdrowia oraz dynamicznie zmieniające się okoliczności zewnętrzne, na które Wykonawca nie ma
wpływu (w tym ograniczenia nakładane przez państwa dotknięte pandemią), stanowiące okoliczność o
charakterze tzw. siły wyższej, Strony zgodnie postanawiają, że w czasie trwania pandemii dokonywanie napraw
Urządzenia będzie uzależnione od aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju i za granicą oraz związanych z tą
sytuacją okoliczności, w tym w szczególności od dostępności części zamiennych do Urządzenia, dostępności
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zdolnych do przeprowadzenia naprawy inżynierów serwisowych i faktycznej możliwości bezpiecznego dla
pacjentów, personelu Kupującego oraz inżynierów serwisu Wykonawcy przeprowadzenia naprawy Urządzenia
w miejscu jego funkcjonowania. Strony niniejszym akceptują, że czas naprawy może ulec przedłużeniu, a sama
naprawa może zostać odroczona w czasie
Z uwagi na wyjątkowość sytuacji, jaką jest wybuch pandemii SARS-CoV-2, oraz dynamicznie zmieniające się
okoliczności zewnętrzne, na które Wykonawca nie ma wpływu, w tym: potencjalnie ograniczoną dostępność
wybranych usług związaną z nagłym i niemożliwym do przewidzenia zwiększeniem światowego
zapotrzebowania na wyroby medyczne do diagnostyki in vitro oraz podejmowane przez państwa dotknięte
epidemią – w tym Polskę – środki profilaktyczne i zaradcze, takie jak: zamknięcie granic i ograniczenie
międzynarodowego transportu, zwiększone kontrole na lotniskach i granicach, a także inne dodatkowe
obowiązki nakładane na producentów i dystrybutorów produktów w sektorze ochrony zdrowia, stanowiące
okoliczność o charakterze tzw. siły wyższej, złożone przez Zamawiającego zamówienia mogą nie zostać
zrealizowane lub mogą zostać zrealizowane w późniejszym terminie. Wykonawca zobowiązuje się informować
Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich trudnościach związanych ze zrealizowaniem
zamówionych usług.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie.
Dotyczy Załącznik nr 2 do SIWZ (dotyczy Pakietu 1-3)
par. 2 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zdania: „Zmniejszenie nie może przekraczać 20%
całkowitej wartości umowy”?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie.
par. 3 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do niniejszego postanowienia umowy następującego
zapisu:
„Obowiązek ciągłości dostaw nie dotyczy sytuacji gdy opóźnienie Zamawiającego w zapłacie ceny zakupu
przekracza 30 dni.”?
Uzasadnienie:
Obecne postanowienie wzoru umowy jest jednostronne i jako takie narusza normę art. 487 par. 2 k.c., który
mówi, że umowa jest wzajemna, kiedy obie strony zobowiązują się w ten sposób, że świadczenie jednej z nich
ma być odpowiednikiem świadczenia drugiej (zasada symetrii zobowiązań umownych). W stosunkach
zobowiązaniowych wynikających z umów wzajemnych jest regułą, że każda ze stron zobowiązując się do
świadczenia, czyni to w przekonaniu, iż otrzyma ekwiwalent tego świadczenia od kontrahenta. Dlatego też,
zgodnie z art. 490 k.c., gdy spełnienie świadczenia przez drugą stronę staje się wątpliwe ze względu na stan
majątkowy, strona zobowiązana do wcześniejszego świadczenia może powstrzymać się z jego spełnieniem do
czasu gdy druga strona zaofiaruje świadczenie wzajemne lub nie da stosownego zabezpieczenia. Zamawiający
dokonał ograniczenia praw Wykonawcy przynależnych mu w przypadku niewykonania zobowiązania przez
Zamawiającego.
Skoro Zamawiający zapisuje cały szereg sankcji wobec Wykonawcy za niewłaściwą realizację umowy, to tym
bardziej nie powinien pozbawiać Wykonawcy części jego ustawowych praw przysługujących w przypadku
niewłaściwego wykonania umowy wzajemnej przez Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie, co wynika z faktu, iż szpital posiada
płynność finansową i terminowo reguluje zobowiązania.
par. 5 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?
Uzasadnienie:
Utrzymanie zapisu w obecnej postaci spowoduje, iż niemożliwe może być dokładne określenie terminu
płatności.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie.
par. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym
czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.’’
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie.
par. 6 ust. 1-2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie.
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par. 6 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej na 2% wartości brutto
niedostarczonego w terminie towaru?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary umownej w §6 ust. 1 do wysokości 3%.
par. 6 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej na 5% wartości brutto
niedostarczonego w terminie towaru?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary umownej w §6 ust. 2 do wysokości 8%.
par. 11 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia / rozwiązania od umowy
przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z
wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie.
Dotyczy Załącznik nr 2a do SIWZ (dotyczy Pakietu nr 1, 2)
par. 2 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w miejsce drukowanych dokumentów dostarczone zostały
dokumenty w formie elektronicznej (CD, email, strona internetowa)?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie.
Par. 6 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa ,,bezpłatnego’’ na ,,w ramach czynszu
dzierżawnego?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższą propozycję zmian.
par. 7 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?
Uzasadnienie:
Utrzymanie zapisu w obecnej postaci spowoduje, iż niemożliwe może być dokładne określenie terminu
płatności.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie.
par. 13 ust. 8 Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w tym postanowieniu następującego zdania:
„Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie planowanego audytu oraz zakresie jego prowadzenia z
przynajmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie.
par. 13 ust. 9 Czy Zamawiający zgodzi się by termin wynosił 24 godziny w dni robocze?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie.

II.

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Na podstawie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz.U.2019.1843 ze zm.) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
(SIWZ) w zakresie:
- pkt 3.2. SIWZ, który otrzymuje brzmienie:
„3.2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu przedmiot zamówienia (zwany dalej również
towarem) sukcesywnie częściami/partiami, na podstawie zamówień określających asortyment i ilość w terminie
wskazanym przez Wykonawcę w ofercie jednakże nie dłuższym niż:
- w zakresie Pakietu nr 2,3 - 2 dni od daty złożenia zamówienia (w dni robocze od poniedziałku do piątku z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)
- w zakresie Pakietu nr 1 - 10 dni od daty złożenia zamówienia (w dni robocze od poniedziałku do piątku z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).”
- pkt 11.1.1. SIWZ, który otrzymuje brzmienie:
„11.1.1. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 23.11.2020 roku do godziny 09:30.”
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- pkt 11.2.1. SIWZ, który otrzymuje brzmienie:
„11.2.1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj. Pokoju Umów i Zamówień publicznych , w dniu
23.11.2020 roku o godzinie 10:00.”
- 13.2.1.2.1. SIWZ, który otrzymuje brzmienie:
„13.2.1.2.1. W kryterium „Termin dostawy" ocena zostanie dokonana w oparciu o informacje podane w
formularzu ofertowym (załącznik nr 1A do specyfikacji) w następujący sposób dla danego pakietu. Jeżeli
Wykonawca zaoferuje:
13.2.1.2.1.1. 10-dniowy termin dostawy sukcesywnej otrzyma -0 pkt,
13.2.1.2.1.2. 7-dniowy termin dostawy sukcesywnej otrzyma -10 pkt,
13.2.1.2.1.3. 4-dniowy termin dostawy sukcesywnej otrzyma -25 pkt,
13.2.1.2.1.4. 1-dniowy termin dostawy sukcesywnej otrzyma - 40 pkt”
- 13.2.1.2.2. SIWZ, który otrzymuje brzmienie:
„13.2.1.2.2. Jeżeli Wykonawca nie poda terminu dostawy w formularzu oferty dla danego pakietu, to
Zamawiający przyjmie, że składając ofertę wykonawca oferuje 10-dniowy termin dostawy i otrzyma w/w
kryterium „0,00” punktów.”
- §6 ust. 1 (umowa (projekt) Załącznik nr 2 do SIWZ (dotyczy Pakietu 1-3)), który otrzymuje brzmienie:
„1. 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.”
- §6 ust. 2 (umowa (projekt) Załącznik nr 2 do SIWZ (dotyczy Pakietu 1-3)), który otrzymuje brzmienie:
„2. 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.”
- §6 ust. 2 (umowa dzierżawy (projekt) Załącznik nr 2a do SIWZ (dotyczy Pakietu nr 1, 2)), który otrzymuje
brzmienie:
„2. W przypadku wystąpienia w okresie dzierżawy wad lub usterek w przedmiocie dzierżawy, Dzierżawca
zawiadamia niezwłocznie Wydzierżawiającego o powstałych wadach lub usterkach, a Wydzierżawiający
zobowiązuje się do ich bezwzględnego i w ramach czynszu dzierżawnego usunięcia w terminie 2 dni roboczych
od dnia zgłoszenia usterki (w tym również kosztu wymiany danej części).”
Odpowiedź na zadane pytania oraz modyfikacja treści SIWZ wprowadzona niniejszym pismem stanowi
integralną część SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie
przedmiotowego zamówienia.

Otrzymują:
 strona internetowa Zamawiającego
 a/a
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