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do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/29/2018 prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego   na: dostawę odczynników do analizatorów mini Vidas dla SPZOZ w

Sanoku

Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców:

Pytanie  1:  Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  dodanie  do  tabeli  cenowej  kolumny pt.
„ numer katalogowy” w celu lepszej identyfikacji produktu przy realizacji zamówienia ?

Odpowiedź: Tak Zamawiający wyraża zgodę.

Pytania do projektu umowy (załącznik nr 4 do SIWZ):
Pytanie  2:     §3 ust.  1  –  Czy Zamawiający wyraża zgodę  na modyfikację  postanowienia
umownego  na:  „Wykonawca  zobowiązany  jest  do  bezpłatnego  dostarczenia
Zamawiającemu  przy  pierwszej  dostawie  kart  charakterystyki  (w  wersji  papierowej)
zaoferowanych  substancji  lub  mieszanin  sklasyfikowaną  jako  niebezpieczna,  albo
mieszanin nie sklasyfikowanych jako niebezpieczną,  ale zawierających  co najmniej  1%
(  0.2  %  dla  gazów)  substancji  stwarzających  zagrożenie  dla  zdrowia  lub  środowiska,
substancji  dla  której  ustalono  NDS  (dotyczy  to  również  składników  mieszaniny)  lub
Wykonawca  udostępni  adres  strony  internetowej,  z  której  Zamawiający  będzie  miał
możliwość pobrania wymaganych dokumentów”?
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,  aktualne  certyfikaty  kontroli  jakości  do
danych serii odczynników, deklaracje zgodności dostępne dla Zamawiającego całodobowo.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3:  Jeśli nie - Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby karty charakterystyk substancji
niebezpiecznych - dla pozycji które tego wymagają, zostały przekazane Zamawiającemu na
płycie CD na etapie podpisywania umowy? 
Uzasadnienie: oszczędność papieru w ramach ochrony środowiska  (Dz. U. Nr 62 poz.627)
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 4: §3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego
na: ,,W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z obowiązków wymienionych w
niniejszym  paragrafie  zobowiązany  jest  on  do  zapłaty  kary  umownej  w  wysokości  2%
wartości umowy”?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
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Pytanie 5:    §3 – Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację, czy wyrazi
zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 3,5%?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie  6:  §4  ust.  1  –  Czy  Zamawiający  wyraża  zgodę  na  obniżenie  wysokości  kary
umownej do 5%?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie  7:     §4 ust.  2  –  Czy Zamawiający wyraża zgodę  na modyfikacje  postanowienia
umownego na:  ,,W  przypadku nie dostarczenia towaru w określonym umową  terminie
Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,5 % wartości towaru nie dostarczonego
zgodnie z zamówieniem Zamawiającego, za każdy dzień zwłoki, przy czym zwłoka ta nie
może  trwać  dłużej  niż  4  dni.  Po  upływie  wyżej  określonego  4  -  dniowego  terminu
Zamawiający  może  zrezygnować  z  realizacji  zamówienia,  które  stanowi  podstawę  do
naliczenia kary umownej i wezwania Wykonawcy do zapłaty przedmiotowej kary.”?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie  8:  §4  ust.  3  –  Czy Zamawiający  wyraża  zgodę  na  modyfikacje  postanowienia
umownego na: ,,W przypadku gdy zwłoka w dostawie jest krótsza niż 2 dni, Zamawiający
może na uzasadniony wniosek Wykonawcy odstąpić od naliczania kary umownej określonej
w ust. 2.”?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie  9:  §4  ust.  4  –  Czy  Zamawiający  wyraża  zgodę  na  obniżenie  wysokości  kary
umownej do 5%?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 10:   §4 ust. 12 – Czy Zamawiający wyraża zgodę  na obniżenie wysokości  kary
umownej do 5%?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 11:     §9 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę  na modyfikacje postanowienia
umownego na: ,,Faktura winna być wystawiona w języku polskim, sygnowana nr umowy
lub numerem zamówienia.”?
Odpowiedź: Tak,  Zamawiający wyraża zgodę.

Z poważaniem 
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