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Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209.000 EURO na dostawy: 

zestawów do drenażu ran w systemie zamkniętym z drenami, szybkich testów 

immunochromatograficzny do jednoczesnego wykrywania antygenu rotawirusa, 

adenowirusa i noro wirusa oraz odczynniki, kalibratory i kontrole do oznaczeń anty-CCP 

dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie. 

 

W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści: 

1. Dotyczy Pakietu Nr 3. Prosimy Zamawiającego o podanie harmonogramu kontroli dla anty-

CCP – jak często i na ilu poziomach? 

2. Dotyczy Pakietu Nr 1. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie zaszła omyłka i 

Zamawiający miał na myśli produkt, którego komora posiada minimum 2 zastawki 

antyzwrotne na wejściu i wyjściu, w miejsce opisywanej w SIWZ lokalizacji worka. 

3. Dotyczy Pakietu Nr 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę by 

termin ważności: odczynników, materiałów kalibrujących i kontrolnych był nie krótszy niż 4-

6 miesięcy od daty dostawy. 

4. Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV.1 SIWZ. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, 

aby zamówienia były składane za pośrednictwem poczty elektronicznej? 

5. Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV.4 SIWZ. Czy Zamawiający wyrazi zgodę 

na zastąpienie dotychczasowego zapisu brzmieniem: „W przypadku zmiany przepisów prawa 

podatkowego w okresie obowiązywania umowy, w szczególności zmiany stawek podatku 

VAT, od dnia obowiązywania nowej stawki do cen netto objętych umową doliczany będzie 

podatek VAT według nowej stawki. Zmiana, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie 

stanowi zmiany umowy i nie wymaga aneksu.” 

6. Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV.8 SIWZ. Czy Zamawiający wyrazi zgodę 

na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od 

żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.’’ 

7. Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV.9 SIWZ. Czy Zamawiający wyrazi zgodę 

na zmianę wysokości kary umownej na 10% wartości brutto niezrealizowanej części 

umowy? 

8. Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV.10 SIWZ. Czy Zamawiający wyrazi zgodę 

na usunięcie XIV.10? 

9. Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV.11 SIWZ. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, 

aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym 

wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego 

terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze? 

10. Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV.13 SIWZ. Czy Zamawiający wyrazi zgodę 

na dodanie zapisu – „Zmniejszenie nie może przekraczać 20% całkowitej wartości umowy”? 

11. Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV.15 SIWZ. Czy Zamawiający wyrazi zgodę 

na dodanie następującego zdania: ,,Skorzystanie przez Zamawiającego z ww. uprawnienia 

zwalnia Wykonawcę z wykonania zamówienia, co do którego był w opóźnieniu, a tym 

samym wyłącza możliwość naliczenia kar umownych z tego tytułu  za okres przypadający od 

dnia dostarczenia towaru przez inny podmiot.’’? 
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Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi: 

Ad. 1 Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje zmiany treści SIWZ w 

następujący sposób: w Załączniku Nr 6 dotyczącym przedmiotu zamówienia ujętego w Pakiecie Nr 3  

dodaje pkt 6 o treści „Ilość zaoferowanych odczynników i innych materiałów uwzględnia oprócz 

liczby oznaczeń określonych w Załączniku Nr 1 również przeprowadzenie pełnej kontroli 1 raz 

w tygodniu na 2 poziomach”. 

Ad. 2 Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje zmiany treści SIWZ w 

następujący sposób:  w Załączniku Nr 1 dotyczącym przedmiotu zamówienia ujętego w Pakiecie Nr 1  

poz. 1 zapis o treści „Zestawy do drenażu ran w systemie zamkniętym, z wbudowanym filtrem 

hydrofobowym; minimalny skład zestawu: komora do wytwarzania podciśnienia, worek na 

odsysaną treść z zastawkami antyzwrotnymi, uniwersalny łącznik do drenów CH10-18 

niezwężający ich światła wewnętrznego (bez łącznika Y)” zastępuje zapisem o treści „Zestawy do 

drenażu ran w systemie zamkniętym, z wbudowanym filtrem hydrofobowym, minimum 2 

zastawkami na wejściu i wyjściu; minimalny skład zestawu: komora do wytwarzania 

podciśnienia, worek na odsysaną treść, uniwersalny łącznik do drenów CH10-18 niezwężający 

ich światła wewnętrznego (bez łącznika Y)”. 

Ad. 3 Zamawiający podtrzymuje wymagany termin ważności  oferowanych w Pakiecie Nr 3: 

odczynników. materiałów kalibrujących i kontrolnych. Zgodnie z pkt 3 Załącznika Nr 6 termin ważności: 

odczynników, materiałów kalibrujących i kontrolnych winien być nie krótszy niż 6 miesięcy od daty 

dostawy 

Ad. 4 Zamawiający dopuszcza składanie zamówień również formą elektroniczną (e-mail), pod 

warunkiem ich potwierdzania przez Wykonawcę, nie odstępuje natomiast od pozostałych form 

składania zamówień – określonych w pkt XV.1 SIWZ, w tym faxem, który Zamawiający uznaje 

za formę pisemną. 

Ad. 5-11 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do ogólnych warunków umowy, 

w sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

W związku z udzielonymi odpowiedziami Ad. 1 i Ad. 2 Zamawiający działając na 

podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

informuje, że termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień 01.08.2016 r., godz. 10:00, 

natomiast termin otwarcia ofert na dzień 01.08.2016 r., godz. 10:10.  

W związku z przesunięciem terminu składania i otwarcia ofert następuje zmiana treści w SIWZ 

w punkcie III.11, IX.1, X.1.  

Jednocześnie w związku z powyższą zmianą działając na podstawie art. 38 ust. 4a ustawy 

Zamawiający dokonuje odpowiednio zmiany ogłoszenia o zamówieniu.  

W załączeniu Załączniki Nr 1 i 6 po dokonanej zmianie treści SIWZ. 
 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ 

2. Strona internetowa Zamawiającego 

3. a/a 


