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Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej 
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e-mail: zampub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl 
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 ul. Trembeckiego 11 a 35-959 Rzeszów 
NIP 687-16-40-438     REGON 370 444 345 

Rachunek bankowy nr 97 1600 1462 1871 2194 2000 004 BGŻ BNP PARIBAS 

SPZOZ/SAN/ZP/18/2022                                                                        Sanok, dnia 15 luty 2022r. 
 

do wszystkich uczestników postępowania 

 

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/TP/05/2022 pn. „Dostawa odczynników, kalibratorów, akcesoriów 

wraz z dzierżawą aparatów dla SPZOZ w Sanoku cz.II” 

 

Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia 

 
Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz.U. 2019r., poz. 2019 ze zm) przedstawia treść wniosków o wyjaśnienia treści SIWZ 

wraz z wyjaśnieniami: 
 

Pytanie 1  

Załącznik nr 2 pozycja 3 oraz projekt umowy dostawy §2 ust. 8 i §6 ust. 4 – Czy Zamawiający 

wyrazi zgodę na dostarczenie odczynnika z pozycji nr 3 z minimalnym terminem ważności 5 

miesięcy od daty dostawy?  

Uzasadnienie: ze względu na skład, komponenty i system produkcji odczynników – nie można 

określić terminu ważności oferowanego asortymentu na podany w SWZ. Oferowane terminy 

ważności zostały podane zgodnie z zaleceniami producenta. W związku z powyższym wnosimy 

o modyfikację w umowie wymienionych paragrafów. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 2 dotyczy umowy 

§2 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:  

„Szczegółowy wykaz asortymentowy objęty umową i ceny określa załącznik nr 1 stanowiący 

integralną część niniejszej umowy. Ilości podawane będą Wykonawcy każdorazowo w formie 

pisemnego zamówienia (fax) lub e-mail na adres:………………”?  

Uzasadnienie: Wykonawca planuje w najbliższym czasie zrezygnować z użytkowania faksu 

jako środka komunikacji. W bezpieczeństwie o poprawne i sprawne odbieranie 

korespondencji przez cały okres trwania umowy, zwracamy się z prośbą o modyfikację 

powyższego postanowienia. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 3 dotyczy umowy 

§2a 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 niebezpieczne, 

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). W odniesieniu do Wykonawców nie mających technicznych możliwości 

dostarczenia kart charakterystyk 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: 

…………………......................”? 

http://www.zozsanok.pl/
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Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 

Pytanie 4 dotyczy umowy 

§ 3 ust. 1 pkt 3) – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary umownej do wysokości 

2,5%?  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 5 dotyczy umowy 

§ 3 ust. 1 pkt 4) – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary umownej do wysokości 

5% wartości niezrealizowanej części umowy?  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie 6 dotyczy umowy 

§ 3 ust. 1 pkt 5) – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego 

na: „w przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z obowiązków wymienionych w§ 2a 

powyżej, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 3% wartości 

dostawy, której uchybienie dotyczy.”? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 7 dotyczy umowy 

§ 3 ust. 1 pkt 5) – Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, czy wyrazi zgodę na 

obniżenie wysokości kary umownej do 2,5%?  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie  8 dotyczy umowy 

§3 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:  

„W przypadku zwłoki w dostarczeniu towaru przekraczającej 5 dni, Zamawiający po uprzed-

nim zawiadomieniu Wykonawcy, może dokonać zakupu towaru tej samej ilości i tego samego 

gatunku, obciążając Wykonawcę różnicą kosztów, jak również zachowując prawo do docho-

dzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej za zwłokę.”? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie  9 dotyczy umowy 
§3 ust. 7 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:  

,,W przypadku bezskutecznego upływu terminu na wymianę wadliwego towaru, określonego w ust.5, 

Zamawiający może dokonać zakupu towaru tej samej ilości i tego samego gatunku, obciążając 

Wykonawcę różnicą kosztów i zachowując roszczenie o naprawienie szkody wynikłej ze zwłoki. 

Zamawiający zobowiązany będzie to udokumentowania poniesionych kosztów.”? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie  10 dotyczy umowy 
§7 ust. 6 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:  

,,Zmiany, o których mowa w ust. 5, będą wprowadzane w drodze aneksu do umowy, na pisemny, 

uzasadniony i należycie udokumentowany wniosek Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest 

wykazać i udowodnić Zamawiającemu wpływ zmian na wysokość cen, a w przypadkach określonych 

w ust. 5 pkt. 4-6 przedłożyć również kalkulację kosztów. Wniosek wraz z załączonymi dokumentami 

będzie podlegał weryfikacji Zamawiającego, który zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmiany 

wysokości wynagrodzenia w przypadku, gdy wniosek Wykonawcy nie będzie spełniał warunków 

opisanych w postanowieniach niniejszego paragrafu. Zmiana o której mowa w ust. 5 pkt 3) nie 

wymaga wniosku wraz z uzasadnieniem.”? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie  11 dotyczy umowy 

§8 ust. 1 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:  

„Zapłata należności za dostarczony towar będący przedmiotem umowy nastąpi w oparciu o 

wystawioną fakturę VAT, przelewem na wskazane konto nr .................................................. w 

terminie 60 dni od daty doręczenia faktury. Podstawą do wystawienia faktury przez 

Wykonawcę jest dokonanie dostawy zamawianego towaru do siedziby Zamawiającego. 

Faktura winna być wystawiona w języku polskim, sygnowana nr umowy lub nr zamówienia.”? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie  12 dotyczy umowy 
§8 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego poprzez dodatnie 

ustępu 4 o treści: 

„Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie i doręczanie faktur w formie elektronicznej (PDF) na 

adres e-mail:………………”? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dodanie ustępu 4 o treści:  „Zamawiający wyraża 

zgodę na wystawianie i doręczanie faktur w formie elektronicznej (PDF) na adres e-mail: 

mikrobiologia@zozsanok.pl” 

 

Pytanie  13 dotyczy umowy dzierżawy 
§ 4 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:  

„Czynsz za dany miesiąc płatny będzie z dołu na podstawie faktury VAT, przelewem na wskazane na 

fakturze konto w terminie 60 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

Dzierżawca wyraża zgodę na wystawianie i doręczanie faktur w formie elektronicznej (PDF) na adres 

e-mail:………………”? 

Odpowiedź: Zamawiający  wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Czynsz 

za dany miesiąc płatny będzie z dołu na podstawie faktury VAT, przelewem na wskazane na 

fakturze konto w terminie 60 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

Dzierżawca wyraża zgodę na wystawianie i doręczanie faktur w formie elektronicznej (PDF) na 

adres e-mail: mikrobiologia@zozsanok.pl” 

 

Pytanie  14 dotyczy umowy dzierżawy 
§5 ust. 7 - Czy zamawiający odstąpi od konieczności wykonania corocznych przeglądów dla 

przedmiotu umowy? Oferowany analizator zgodnie z zaleceniami producenta nie wymaga 

przeprowadzania okresowych przeglądów technicznych. Aparat ten wykonuje serię automatycznych 

testów kontrolnych przed każdym rozpoczęciem analizy. W przypadku, gdy jakikolwiek parametr 

wykracza poza określoną specyfikację, sygnalizowana jest awaria. W rzadkich przypadkach błędu 

aparatu lub oprogramowania kontrole zostaną unieważnione, a Użytkownik zostanie powiadomiony o 

problemie.  

Odpowiedź: Tak. 

 

Pytanie  15 dotyczy umowy dzierżawy 
§10 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na poprawienie omyłki w postaci błędnej numeracji 

postanowień zawartych w §10?  

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie 16 dotyczy tabela asortymentowo-cenowa: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie tabeli asortymentowo cenowej o kolumnę z ceną netto 

za opakowanie, a wartość oferty zostanie policzona poprzez pomnożenie ilości opakowań i cenę netto 

za opakowanie, która następie zostanie powiększana o podatek VAT? 

Po podzieleniu ceny 1 opakowania netto przez ilość testów, cena za 1 test sięga kilku miejsc po 

przecinku. W związku z tym, aby uniknąć błędów w przeliczaniu wnosimy o podanie ceny netto za 

opakowanie. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Z poważaniem 


