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Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209.000 EURO na dzierżawę czytnika OB. 

wraz z dostawami elementów zamkniętego systemu pobierania krwi metodą próżniową dla 

Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie. 

 

W związku z zapytaniami Wykonawcy o następującej treści: 

1. Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV SIWZ. W nawiązaniu do zapisów SIWZ, 

sugerujących konieczność uwzględnienia w cenie oferty wszystkich kosztów związanych z 

realizacja zamówienia, zwracamy się z prośbą o podanie prognozowanej ilości zamówień, 

składanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

2. Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV SIWZ. Dodatkowo wnosimy o wprowadzenie 

do projektu umowy zapisu o następującym brzmieniu: „Zamawiający oświadcza, że w 

trakcie realizacji umowy przewiduje realizacje maksymalnie …. dostaw miesięcznie, co daje 

liczbę ….. dostaw przez pełen okres obowiązywania niniejszej umowy. W przypadku 

złożenia większej ilości zamówień od ilości prognozowanych w okresie miesięcznym, 

Zamawiający wyraża zgodę na realizację zamówienia w terminie dostosowanym do 

prognoz.” 

3. Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV SIWZ. Czy Zamawiający wyrazi zgodę 

na dodanie poniższego zapisu w projekcie umowy „Zamawiający zastrzega sobie prawo 

do częściowej realizacji umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być 

większa niż 20% wartości umowy”. 

4. Dotyczy Załącznika Nr 6 do SIWZ pkt 12. Czy Zamawiający mógłby zmodyfikować 

brzmienie pkt. 12, formułując je w następujący sposób: Pkt. 12  "Serwis techniczny do 

automatycznej analizy OB na okres obowiązywania umowy wliczony w dzierżawę: 

obejmujący naprawy i przeglądy, czas naprawy - do 72 godziny w dni robocze od zgłoszenia 

awarii, czas wymiany na inny aparat - do 96 godzin w dni robocze." 

 

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi: 

Ad. 1 Ze względu na specyfikę działalności, Zamawiający nie jest w stanie określić ilu dostaw 

będzie wymagał w trakcie realizacji umowy. Wielkość ta uzależniona jest od liczby pacjentów, 

którzy trafią do Szpitala jak również od ilości umów zawartych z jednostkami zewnętrznymi na 

wykonywanie badań analitycznych. W 2015 r. było 33 dostawy przedmiotu zamówienia ujętego 

w niniejszym postępowaniu.  

Ad. 2 – 3 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do ogólnych warunków umowy,  

w sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Ad. 4 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę pkt 12 w Załączniku Nr 6 do SIWZ. 

 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ 

2. Strona internetowa Zamawiającego 

3. a/a 

 


