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Znak: AE/ZP-27-99/16                        Tarnów, 2016-12-29 

 

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

laboratoryjnego dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie. 

 

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści: 

1. Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV SIWZ. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający 

wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał 

zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie 

powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”? 

2. Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV.1. SIWZ. Prosimy o wyjaśnienie czy 

Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z zapisu słowa „telefonicznie”? 

3. Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV.8 i 9 SIWZ. W zawiązku z tym, iż Strony 

umowy nie mają wpływu na urzędowe zmiany stawek podatku VAT, czy Zamawiający dopuszcza 

możliwość dokonania zmiany stawek podatku VAT, w przypadku zmian przepisów podatkowych 

i celnych w trakcie trwania umowy? 

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

dodanie do umowy paragrafu z zapisem „W przypadku urzędowej zmiany stawki VAT, 

uwzględnienie nowej stawki nastąpi automatycznie w dacie określonej przez przepisy 

wprowadzające zmianę stawki VAT, bez konieczności zawierania odrębnego aneksu. W tej 

sytuacji ceny jednostkowe netto pozostają bez zmian.”? 

5. Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV.12 a) i b) SIWZ. Prosimy o wyjaśnienie czy 

Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej  z 0,5% na 0,1 %? 

6. Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV. 12 b) SIWZ. Prosimy o wyjaśnienie czy 

Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z „wartości zamówionej partii towaru” na „wartości 

wadliwej części zamówionej partii towaru”? 

7. Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV.13 SIWZ. Prosimy o wyjaśnienie czy 

Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do „10% wartości brutto 

niezrealizowanej części umowy”? 

8. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 16. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na 

zaoferowanie pojemników do moczu o poj. użytkowej 120ml i całkowitej 140ml? 

9. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 9-11. Czy Zamawiający zgodzi sie na probówki z korkiem 

plastikowym, ale nie zakręcanym, lecz na wcisk i nie będące typem click-clack? 

10. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 9-12. Czy Zamawiający zgodzi sie na kolorystykę korków wg DIN? 

11. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 12. Czy Zamawiający zgodzi sie na probówki bez gumowej zatyczki? 

12. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 14. Czy Zamawiający zgodzi sie na ezy pakowane po 20 szt.? 

13. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 15. Czy Zamawiający zgodzi sie na pojemniki 100 ml? 

14. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 17. Czy Zamawiający  jako pojedyncze spakowanie przyjmie również 

spakowanie indywidualne w probówkę, lecz wymazówki w probówkach w opakowaniu 

zbiorczym (probówki niepakowane osobno na zewnątrz)? 

15. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 19 i 20. Czy Zamawiający wymaga nakłuwaczy w kształcie grzybka 

(lub też litery „T“)? 

16. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 23. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie probówek do 

wykrzepiania z polipropylenu o poj. wskazanej w SIWZ? 

17. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 26. Czy Zamawiający oczekuje oferty na jedną probówkę ma 1,0 ml 

krwi i na drugą na 1,5-2,0 ml krwi? Jeśli tak, to prosimy o zgodę na osobną wycenę produktów  
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i podanie ile sztuk jednej, a ile drugiej Zamawiający potrzebuje. Koszt każdej z nich jest inny, a co 

za tym idzie na wpływ na wysokość zaoferowanej ceny. 

18. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 31. Czy Zamawiający zgodzi się na statyw na 50 miejsc? 

19. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 37. Czy Zamawiający zgodzi się na probówki zamykane korkiem 

niezakręcanym? 

20. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 37. Jeśli Zamawiający nie zgadza się na powyższe to czy zgodzi się 

na wyłączenie pozycji do innego pakietu? 

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

Ad. 1-2, 4-7 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. 
Ad. 3 Zasady i warunki zmian stawki Zamawiający określił w pkt XIV.7-9 oraz w Formularzu 

Ofertowym pkt II.1-3 i nie wprowadza w tym zakresie zmian. 

Ad. 8 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 16 również pojemników na mocz o 

pojemności użytkowej 120 ml i całkowitej 140 ml, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań 

SIWZ. 

Ad. 9 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 9-11 probówek 

z korkiem plastikowym, ale nie zakręcanym, lecz na wcisk i nie będącym typem click-clack. 

Ad. 10 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie Pakiecie Nr 1 poz. 9-12 mikrometody do 

pobierania krwi z palca z korkami wg DIN, zgodnie z wymaganiem określonym w Załączniku Nr 1 do 

SIWZ „Oferowany asortyment probówek w systemie otwartym oraz mikrometodzie posiada kod 

barwny zgodny z ISO 6710 lub równoważną”. 

Ad. 11 Zamawiający  nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 12 mikrometody do 

pobierani krwi z palca na OB z probówką bez gumowej zatyczki. 

Ad. 12 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie nr 1 poz. 14 ez pakowanych po 

20 szt., zaoferowane ezy winny być sterylne pakowane pojedynczo. 

Ad. 13 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 15 również pojemników o 

pojemności 100 ml. 

Ad. 14 Zamawiający dopuszcza w Pakiecie Nr 1 poz. 17 jako pojedyncze spakowanie również 

spakowanie indywidualne w probówkę, lecz wymazówki w probówkach w opakowaniu zbiorczym 

(probówki niepakowane osobno na zewnątrz). 

Ad. 15 Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz. 19 i 20 nie wymaga ale dopuszcza również zaoferowanie 

nakłuwaczy w kształcie grzybka lub też litery „T”.. 

Ad. 16 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie nr 1 poz. 23 probówek 

wykonanych z polipropylenu.  

Ad. 17 Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz. 26 wymaga zaoferowania zarówno probówek na 1 ml jak i 

1,5-2,0 ml krwi. Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na rozdzielenie poz. 26 w 

Pakiecie Nr 1 na dwie pozycje, ponieważ ze względu na specyfikę zamówienia nie jest w stanie 

określić ile probówek o danej pojemności będzie potrzebował. 

Ad. 18 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 31 również statywu na 50 miejsc. 

Ad. 19 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 1  poz. 37 probówek 

zamykanych korkiem niezakręcanym. 

Ad. 20 Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z Pakietu Nr 1 poz. 37 do innego Pakietu. 

 

 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania 

2. Strona internetowa Zamawiającego 

3. a/a 


