Kraków, 25.01.2021r.
wg rozdzielnika
NR POSTĘPOWANIA: DZP.271-40/20
Przetarg nieograniczony pn. " Sukcesywna dostawa odczynników”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ
I. 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
Pytania do SIWZ:
1. Dot. rozdz. 3 pkt 3.10 oraz załącznik nr 2 §1 ust. 5 oraz załącznik nr 2a § 2 ust. 3 i § 9: Czy
Zamawiający wyrazi zgodę na udostępnienie adresu bezpłatnej i całodobowej strony
internetowej, na której znajdują się instrukcje obsługi dla wydzierżawionego sprzętu
laboratoryjnego w języku polskim oraz deklaracje zgodności i odstąpi od wymogu dostarczenia
ich wraz z dostawą?
Odpowiedź: TAK. Stosowna modyfikacja znajduje się w załączniku do niniejszego pisma w SIWZ –
po zmianach.
2. Dot. pakietu nr 2: Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na odczynniki z etykietą na
opakowaniu w języku angielskim, zawierającą zharmonizowane symbole i rozpoznawalne kody?
Uzasadnienie: Ustawodawca zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach
medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211) dopuszcza, aby wyroby przeznaczone do używania na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dostarczane świadczeniodawcom, za ich pisemną zgodą,
miały oznakowania lub instrukcje używania w języku angielskim, z wyjątkiem informacji
przeznaczonych dla pacjenta, które podaje się w języku polskim lub wyraża za pomocą
zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów.
Odpowiedź: TAK. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dokonuje modyfikacji Załącznika nr 2 do
SIWZ (dotyczy Pakietu 1-6) Umowa –projekt w zakresie §8 i nadaje mu brzmienie: „Wszystkie
dokumenty dotyczące przedmiotu umowy winny być przedstawione przez Wykonawcę w języku
polskim. Zamawiający dopuszcza jedynie przedstawienie etykiety na opakowaniu w języku
angielskim, zawierającą zharmonizowane symbole i rozpoznawalne kody”.
3. Dot. pakietu nr 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na brak okresowych przeglądów zaoferowanego
urządzenia, gdy w związku z zastosowaną technologią i rekomendacją producenta –nie ma
potrzeby ich wykonania. Zostanie to potwierdzone przez oferenta oświadczeniem dołączonym do
oferty.
Prosimy o modyfikację § 6 ust 5 projektu umowy dzierżawy w tym zakresie .
Jednocześnie pragniemy zauważyć , że sprzęt do diagnostyki do diagnostyki in vitro (IVD ) w myśl
obowiązujących przepisów prawnych nie wymaga wykonywania testów bezpieczeństwa
elektrycznego potwierdzonego wydaniem Certyfikatu bezpieczeństwa .
Gotowość do prawidłowej pracy urządzenia zostanie potwierdzona wpisem do paszportu
technicznego .
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Odpowiedź: TAK. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż modyfikuje Załącznik nr 2a do SIWZ
(dotyczy Pakietu nr 2) – umowy dzierżawy (projekt) w zakresie §6 ust. 5 i nadaje mu brzmienie:
„5. Wydzierżawiający zobowiązuje się do wykonania corocznego przeglądu dzierżawionego
sprzętu, potwierdzonego Certyfikatem bezpieczeństwa i wpisem w paszport techniczny. Minimalna
liczba przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta.”
4. Dot. pakietu nr 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 2 – pozycja 3
zestawu zawierającego 30 testów do diagnostyki patogenów zakażeń krwi nowej generacji
rozszerzonego między innymi o możliwość identyfikacji dodatkowych genów oporności ( IMP,
OXA-48-like, NDM,VIM mcr-1 , CRX-M ) , w chwili obecnej jest to najmniejsze dostępne
opakowanie odczynnika . W myśl obowiązujących przepisów – nie ma możliwości sprzedaży
niepełnych opakowań
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
5. Dot. pakietu nr 2: Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy odczynników w
zadaniu nr 2 do 15 dni roboczych?
Uzasadnienie : Dostawa obejmuje między innymi zestawy do diagnostyki SARS CoV 2 , których
dostępność uzależniona jest od aktualnej sytuacji epidemiologicznej ( zarówno na etapie
zapotrzebowania jak i produkcji )
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu dostawy odczynników w zakresie
pakietu nr 2 do 7 dni roboczych.
6. Dot. pakietu nr 2: Czy Zamawiający wymaga uzupełnienia oferty o zestawy do pobierania
materiału , zgodnie z wymaganą metodyką paneli do diagnostyki górnych dróg oddechowych ?
Jeśli tak to prosimy o możliwość rozszerzenia załącznika 1B do SIWZ o dodatkowe wiersze , w celu
uzupełnienia oferty .
Odpowiedź: Szpital jest w posiadaniu podłoży transportowych do badań molekularnych,
jednakże wymagamy po podpisaniu umowy o przekazanie jednego opakowania podłoży
dedykowanych tej metodzie celem walidacji posiadanego asortymentu (podłoży
transportowych) względem metody.
7. Dot. pakietu nr 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie analizatora w pakiecie nr 2 w
terminie do 8 tygodni od daty podpisania umowy? Termin dostawy zależny jest od aktualnej
sytuacji epidemiologicznej ( zarówno na etapie zapotrzebowania jaki i produkcji)
Odpowiedź: TAK.
Pytania do Umowy (dot. zał. nr 2, pakiety 1-6):
8. §1 ust. 5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:
,,Zamawiający wymaga, aby przy pierwszej dostawie towaru wybrany wykonawca dostarczył
Zamawiającemu:
5.1. deklaracje zgodności dotyczące odczynników (dotyczy pakietu 1,2,4-6),
5.2. 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 wyraża zgodę na poniższą zmianę. W związku z powyższym zmianie
ulega §1 ust.5 projektu umowy – załącznik nr 2 do SIWZ, który otrzymuje nowe brzmienie:
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”5. Zamawiający wymaga, aby przy pierwszej dostawie towaru wybrany wykonawca dostarczył
Zamawiającemu:
5.1. deklaracje zgodności dotyczące odczynników (dotyczy pakietu 1,2,4-6),
5.2. formularz zamówienia (zawierający dane niezbędne do złożenia zamówienia w szczególności
nazwę asortymentu, nr katalogowy itp. ).
5.3. zestaw do pobierania materiału, zgodnie z wymaganą metodyką paneli do diagnostyki
górnych dróg oddechowych – dotyczy pakietu nr 2.
5.4. W odniesieniu do Wykonawców nie mających technicznych możliwości dostarczenia
dokumentów, o których mowa w pkt. 5.1., 5.2. oraz 5.3. powyżej, Zamawiający uzna za spełnienie
warunku udostępnienia ich bezpłatnie i całodobowo za pośrednictwem strony internetowej
Wykonawcy pod adresem: ………………….............................”.1
9. §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 (załącznik nr 2 do SIWZ) 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.”
10. §6 ust. 1 – Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację, czy Zamawiający
wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 3% wartości brutto niedostarczonego
towaru w terminie, o którym mowa w §2 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia w dostawie?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary umownej do wysokości 3%. W związku z
tym §6 ust. 1 projektu umowy (załącznik nr 2 do SIWZ) 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.”
11. §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 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 wyraża zgodę na obniżenie kary umownej do wysokości 8%. W związku z
tym §6 ust. 2 projektu umowy (załącznik nr 2 do SIWZ) 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.”
12. §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
1

Jeżeli dotyczy
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wymiany towaru na pełnowartościowy w ciągu 5 dni roboczych liczonych od dnia powiadomienia
Wykonawcy.”?
Odpowiedź: TAK
Pytania do Umowy (dot. zał. nr 2a, pakiet 2):
13. §2 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:
,,Zamawiający wymaga, aby przy pierwszej dostawie towaru wybrany wykonawca dostarczył
Zamawiającemu:
1) Instrukcję obsługi dla wydzierżawionego sprzętu laboratoryjnego w języku polskim –
zawierającą wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkowania informacje (dotyczy Pakietu nr
2);
2) deklaracje zgodności, potwierdzające oznakowanie sprzętu laboratoryjnego, będącego
przedmiotem dzierżawy znakiem zgodności CE oraz paszporty techniczne sprzętu
laboratoryjnego (dotyczy Pakietu nr 2).
W odniesieniu do Wykonawców nie mających technicznych możliwości dostarczenia
dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2 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 wyraża zgodę na poniższą zmianę. W związku z powyższym zmianie
ulega §2 ust.3 projektu umowy – załącznik nr 2a do SIWZ, który otrzymuje nowe brzmienie:
„3. Zamawiający wymaga, aby przy pierwszej dostawie towaru wybrany wykonawca dostarczył
Zamawiającemu:
1)
Instrukcję obsługi dla wydzierżawionego sprzętu laboratoryjnego w języku polskim –
zawierającą wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkowania informacje (dotyczy Pakietu nr
2);
2) deklaracje zgodności, potwierdzające oznakowanie sprzętu laboratoryjnego, będącego
przedmiotem dzierżawy znakiem zgodności CE oraz paszporty techniczne sprzętu laboratoryjnego
(dotyczy Pakietu nr 2);
3) W odniesieniu do Wykonawców nie mających technicznych możliwości dostarczenia
dokumentów, o których mowa w pkt. 1 i 2. powyżej, Zamawiający uzna za spełnienie warunku
udostępnienia ich bezpłatnie i całodobowo za pośrednictwem strony internetowej Wykonawcy pod
adresem: ………………….............................”.2
14. §6 ust. 4 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:
,,W przypadku braku możliwości usunięcia wady lub usterki w terminie, o którym mowa w ust. 2
Wydzierżawiający zobowiązany jest do zapewnienia w terminie 3 dni roboczych Zamawiającemu
sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych niż wskazanych w SIWZ.”?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie. W związku z tym §6 ust. 4 projektu
umowy (załącznik nr 2a do SIWZ) otrzymuje brzmienie: „W przypadku braku możliwości usunięcia
wady lub usterki w terminie, o którym mowa w ust. 2 Wydzierżawiający zobowiązany jest do
zapewnienia w terminie 3 dni roboczych Zamawiającemu sprzętu zastępczego o parametrach nie
gorszych niż wskazanych w SIWZ.”
Pytania II
Pakiet nr 3
2

Jeżeli dotyczy

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowieul. Strzelecka 2, 31 – 503
Kraków, Biuro Dyrekcji: tel.(12)6198601, fax.(12)6198610, email:info@dzieciecyszpital.pl
Konto: Bank PeKaO
SA, O/Kraków, Rynek Główny 47, Nr: 06 1240 689 1111 0000 5143 2083
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Szpital akredytowany

Certyfikat ISO
9001:2015

Poz. 5. Czy Zamawiający dopuści probówki o pojemności 5ml, sterylne, z korkiem,
przeźroczyste, okrągłodenne 12x86mm (polistyrenowe)?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Poz. 30. Czy Zamawiający dopuści pojemniki sterylne z kwasem borowym o pojemności 30ml?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
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) Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św.
Ludwika w Krakowie (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 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, 4 ,5, 6 - 4 dni od daty złożenia zamówienia (w dni robocze od poniedziałku
do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)
- w zakresie Pakietu nr 2 - 7 dni od daty złożenia zamówienia (w dni robocze od poniedziałku do
piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).”
- pkt 3.10. SIWZ, który otrzymuje brzmienie:
„3.10. Ponadto Zamawiający wymaga, aby przy pierwszej dostawie towaru wybrany

wykonawca dostarczył Zamawiającemu:
3.10.1. Instrukcję obsługi dla wydzierżawionego sprzętu laboratoryjnego w języku polskim –
zawierającą wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkowania informacje (dotyczy
Pakietu nr 2);
3.10.2. deklaracje zgodności, potwierdzające oznakowanie sprzętu laboratoryjnego,
będącego przedmiotem dzierżawy znakiem zgodności CE oraz paszporty techniczne sprzętu
laboratoryjnego (dotyczy Pakietu nr 2);
3.10.3. deklaracje zgodności dotyczące odczynników (dotyczy pakietu 1,2, 4-6);
3.10.4. formularz zamówienia (zawierający dane niezbędne do złożenia zamówienia w
szczególności nazwę asortymentu, nr katalogowy itp. );
3.10.5. zestaw do pobierania materiału, zgodnie z wymaganą metodyką paneli do
diagnostyki górnych dróg oddechowych – dotyczy pakietu nr 2.
3.10.6. W odniesieniu do Wykonawców nie mających technicznych możliwości dostarczenia
dokumentów, o których mowa w pkt 3.10.1, -3.10.5. powyżej wraz z pierwszą dostawą,
Zamawiający uzna za spełnienie warunku udostępnienia ich bezpłatnie i całodobowo za
pośrednictwem strony internetowej Wykonawcy pod adresem wskazanym w pkt 14
załącznika nr 1A do SIWZ Formularza ofertowego.
 Pkt 11.1.1 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:
„Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 11.02.2021 roku do godziny 09:30”
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 Pkt 11.2.1. SIWZ, który otrzymuje brzmienie:
„Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj. Pokoju Umów i Zamówień publicznych, w dniu
11.02.2021 r. o godzinie 10:00.”
- pkt 13.1. SIWZ, który otrzymuje brzmienie:
„13.1. Kryteria oceny (dot. Pakietu nr 3)
Lp.
1
2

KRYTERIUM:
Cena
Termin dostawy

WAGA
60 %
40 %

- poprzez dodanie pkt 13.3., który otrzymuje brzmienie:
„13.3. Kryteria oceny (dot. Pakietu nr 2)
Lp.
1
2

KRYTERIUM:
Cena
Termin dostawy

WAGA
60 %
40 %

13.3.1. Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium:
13.3.1.1.

Kryterium 1 - Cena

najniższa cena oferowana wśród wszystkich podlegających ocenie ofert
Najniższa cena brutto = ------------------------------------------------------------------x 60%
cena zaoferowana w badanej ofercie
13.3.1.1.1. W ramach tego kryterium można uzyskać max 60,00 pkt.
13.3.1.2. Kryterium 2 – Termin dostawy (termin należy podać liczbowo).
13.3.1.2.1. W kryterium „Termin dostawy" ocena zostanie dokonana w oparciu o informacje podane
w formularzu ofertowym (załącznik nr 1A do specyfikacji) dla danego pakietu w następujący sposób.
Jeżeli Wykonawca zaoferuje:
13.3.1.2.1.1. 7-dniowy termin dostawy sukcesywnej otrzyma -0 pkt,
13.1.1.2.1.2. 1-dniowy termin dostawy sukcesywnej otrzyma - 40 pkt
13.3.1.2.2. Jeżeli Wykonawca nie poda terminu dostawy w formularzu oferty dla danego pakietu,
to Zamawiający przyjmie, że składając ofertę wykonawca oferuje 7-dniowy termin dostawy i
otrzyma w/w kryterium „0,00” punktów.
13.3.1.2.3. Jeżeli wykonawca poda termin dostaw w niewłaściwy sposób (tj. wskaże inny niż
wymieniony powyżej, wskaże przedział, oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) PZP
13.3.1.2.4. W ramach tego kryterium można uzyskać max 40,00 pkt.”
W związku z powyższą zmianą ulega numeracja w pkt 13 SIWZ.
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- w zakresie załącznika nr 1A do SIWZ – Formularz ofertowy, w zakresie:
- pkt 1 w zakresie pakietu nr 2, który otrzymuje brzmienie:
„Pakiet nr 2**
Ryczałtowa cena brutto ……………………… zł,
w tym:
miesięczna wysokość czynszu dzierżawy: …………….. zł brutto (słownie złotych: ………………)
Kryterium nr 2: Termin dostawy: ………. dni od daty złożenia zamówienia (należy wskazać zgodnie z
pkt. 13.3.1.2.1. SIWZ)”
- pkt 14 poprzez dodanie wiersza w brzmieniu:
„Adres strony internetowej, z której Zamawiający będzie mógł pobrać bezpłatne dane, o których
mowa w pkt 3.10. SIWZ, w §1 ust.5 załącznika nr 2 do SIWZ oraz w §2 ust. 3 załącznika nr 2a do
SIWZ.”
- Załącznika nr 1B do SIWZ W ZAKRESIE PAKIETU NR 2.
W związku z powyższym Zamawiający wycofuje zamieszczony na stronie internetowej
Zamawiającego w dniu 23.12.2020 r. załącznik nr 1B do SIWZ , a w jego miejsce zamieszcza się nowy
załącznik nr 1B do SIWZ –po zmianach.
- załącznika nr 2 do SIWZ – projekt umowy poprzez dodanie pkt 5.3. w §1 w ust. 5.
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.

Załączniki:
SIWZ- po zmianach
Otrzymują:
 strona internetowa Zamawiającego
 a/a
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