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Znak: AE/ZP-27-47/17                      Tarnów, 2017-08-09

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

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

W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści:

1. Dotyczy  Pakietu  Nr  9  poz.:  1,  2,  3.  Czy  w  celu  zapewnienia  odpowiedniego  przeznaczenia

poszczególnych modeli żyletek mikrotomowych Zamawiający wymaga aby wszystkie zaoferowane

produkty (pozycje 1, 2 oraz 3) pochodziły od jednego producenta?

2. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz.: 7-9. Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z Pakietu Nr 1 pozycji: 7-9 

i utworzenie oddzielnego pakietu. 

3. Dotyczy 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”?

4. Dotyczy pkt XIV.1 SIWZ. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z

zapisu słowa „telefonicznie”?

5. Dotyczy  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 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 pkt  XIV.9 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.  6.  Prosimy  o  wyjaśnienie  czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na

zaoferowanie naczynek wagowych o wymiarach 80x30mm?

9. Dotyczy  Pakietu  Nr  5  poz.  1.  Prosimy  o  wyjaśnienie  czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na

zaoferowanie pipety zmienno pojemnościowej o zakresie 0,5-10ul?

10. Dotyczy pkt  XIV SIWZ. Czy Zamawiający może podać terminu płatności  za wystawioną

fakturę?

11. Dotyczy  pkt  XIV.12  a)  i  b)  oraz  pkt  XIX.13  SIWZ. Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na

naliczania kar od wartości NETTO?

12. Dotyczy  pkt  XIV.13  SIWZ. Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zmniejszenie  procenta

naliczanej kary do max. 10% wartości niezrealizowanej  części umowy?

13. Dotyczy pkt XIV.12 SIWZ. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu kar

umownych, których suma nie przekroczy 10% wartości netto przedmiotu Umowy?

14. Czy  zamawiający  może  podać  szacunkowo  w  %  minimalny  poziom zamówienia,  który

zostanie na pewno zrealizowany?

15. Czy Zamawiający dopuści e-mailowy sposób porozumiewania w przypadku reklamacji?

16. Dotyczy  Pakietu  Nr  3  poz.  1.  Zwracamy  się  z  prośbą  o  dopuszczenie  kasetek

histopatologicznych  białych  z  przykrywkami,  z  80  otworami  w  obu częściach  kasetek,  

o wymiarach otworów 1,6 x 1,6 mm

17. Dotyczy  Pakietu  Nr  3  poz.  2.  Zwracamy  się  z  prośbą  o  dopuszczenie  kasetek

histopatologicznych  żółtych z  przykrywkami,  z  80 otworami w obu częściach kasetek,  o

wymiarach otworów 1,6 x 1,6mm
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18. Dotyczy  Pakietu  Nr  3  poz.  3.  Zwracamy  się  z  prośbą  o  dopuszczenie  kasetek

histopatologicznych niebieskich z przykrywkami, z 80 otworami w obu częściach kasetek, o

wymiarach otworów 1,6 x 1,6mm

19. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz.  4.  Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kasetek biopsyjnych

białych z 168 otworami w podstawie i 192 otworami w pokrywce, otwory o wymiarach 0,9 x

0,9 mm.

20. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz.: 7-9.  Zwracamy się z prośbą o wydzielenie do osobnego pakietu

szkiełek mikroskopowych w poz. 7, 8, 9, w celu umożliwienia złożenia oferty.

21. Dotyczy  Pakietu  Nr 9  poz.  1-2.  Zwracamy się  z  prośbą  o  dopuszczenie  dwóch otworów

mocujących o wymiarach 7 x 2 mm. Pozostałe parametry bez zmian.

22. Dotyczy pkt XIV SIWZ. Wykonawca  zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie

zapisów  do  projektu  umowy:  „Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  karę  pieniężną  w

wysokości  10 % wartości  umownej brutto   niezrealizowanej  części  umowy w przypadku

odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Zamawiającego .”

23. Dotyczy pkt XIV SIWZ. Czy Zamawiający dopuszcza taką możliwość, aby Wykonawca zaraz

po wystawieniu faktury VAT przesłał ją na adres poczty elektronicznej Zamawiającego? 

24. Dotyczy  pkt  XIV  SIWZ.  Zwracamy  się  do  Zamawiającego  o  modyfikacje   poprzez

wprowadzenie dodatkowego ….. zapisu w brzmieniu: „Zamawiający po podpisaniu umowy

zobowiązuje  się  do  sporządzenia  i  przekazania  Wykonawcy  przewidywalnego  -

orientacyjnego  w  okresie  kwartalnym/miesięcznym  harmonogramu  oczekiwanych

dostaw/zamówień”.

25. Dotyczy pkt XIV SIWZ. Wykonawca zwraca się z wnioskiem do  Zamawiającego o dodanie

poniższego zapisu w treści umowy:  W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma

prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, o których mowa

w art. 4 pkt 3) ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U.

z 2016, poz.684 t. j.).

26. Dotyczy  pkt  XIV  SIWZ.  Zwracamy  się  z  wnioskiem  do  Zamawiającego  o  dodanie  

w umowie/modyfikacje zapisów po przez umieszczenie adnotacji:  „Zamawiający zastrzega

sobie prawo do częściowej realizacji umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie

może być większa niż 20% wartości umowy”.

27. Dotyczy  pkt  XIV.22  i  pkt  XIV.23  SIWZ.  Wykonawca  zwraca  się  z  wnioskiem  do

Zamawiającego o dodanie poniższego zapisu w treści umowy  w pkt. 22 oraz pkt.23 :”….po

wcześniejszym  bezskutecznym  wezwaniu  Wykonawcy  do  należytego  wykonywania

umowy…”

28. Dotyczy pkt XIV.13 SIWZ. Zamawiający w Ogólnych warunkach umowy wprowadził zapis:

„13.  W  przypadku  odstąpienia  od  umowy  i  rozwiązania  umowy  z  winy  Wykonawcy

Zamawiający  naliczy  karę  umowną  w  wysokości  20%  wartości  brutto  niezrealizowanej

części  umowy.”  Czy  wobec  powyższego,  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  rewizji

swojego stanowiska w zakresie kar umownych i stosownego ograniczenia ich wysokości,

zakresu stosowania itp., …. dokonując złagodzenia ich rangi do 10%?

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

Ad. 1 Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby zaoferowane w Pakiecie Nr 9 poz.: 1, 2, 3 żyletki

mikrotomowe pochodziły od jednego producenta.

Ad. 2 i 20 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 1 poz. 7-9 i utworzenie z tych

pozycji oddzielnego pakietu.

Ad. 3-7, 11-13, 22, 24-28 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.
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Ad. 8 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 6 naczynek wagowych  

o wymiarach 80x30mm.

Ad.  9 Zamawiający  nie  wyraża  zgody  na  zaoferowanie  w  Pakiecie  Nr  5  poz.  1 pipety  zmienno

pojemnościowej o zakresie 0,5-10ul.

Ad. 10 Zamawiający nie poda terminu płatności za wystawioną fakturę, ponieważ zgodnie z zapisem 

w  pkt  III.1  Formularza  Ofertowego  to  Wykonawca  podaje  termin  zapłaty,  przy  czym  zgodnie  

z wymogiem określonym w tym punkcie przez Zamawiającego termin płatności nie może być krótszy niż

30 dni od daty wystawienia faktury.

Ad. 14 Ze  względu na specyfikę działalności,  Zamawiający nie  jest  w stanie  określić  ilu  pacjentów

wymagających konkretnego badania będzie miał  w ciągu 12 miesięcy, nie jest więc w stanie określić

stopnia zużycia asortymentu ujętego w Formularzu Cenowym. Jednocześnie Zamawiający informuje,  

że wielkość zapotrzebowania na asortyment ujęty w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia

publicznego  został  oszacowany  z  należytą  staranności,  z  uwzględnieniem  zużycia  w  ostatnich  12

miesiącach.

Ad. 15 Zamawiający dopuszcza e-mailowy sposób porozumiewania się w przypadku reklamacji.

Ad.  16 Zamawiający  nie  wyraża  zgody  na  zaoferowanie  w  Pakiecie  Nr  3  poz.  1 kasetek

histopatologicznych opisanych w pytaniu.

Ad.  17 Zamawiający  nie  wyraża  zgody  na  zaoferowanie  w  Pakiecie  Nr  3  poz.  2 kasetek

histopatologicznych opisanych w pytaniu.

Ad.  18 Zamawiający  nie  wyraża  zgody  na  zaoferowanie  w  Pakiecie  Nr  3  poz.  3 kasetek

histopatologicznych opisanych w pytaniu.

Ad. 19 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w  Pakiecie Nr 3 poz. 4 kasetek biopsyjnych

opisanych w pytaniu.

Ad.  21 Zamawiający  nie  wyraża  zgody  na  zaoferowanie  w  Pakiecie  Nr  9  poz.  1-2 żyletek

mikroomowych z dwoma otworami mocującymi o wymiarach 7 x 2 mm.

Ad. 23 Zamawiający dopuszcza przesłanie faktury VAT na adres poczty elektronicznej Zamawiającego

tylko pod warunkiem, że w tym samym dniu co fakturę Zamawiający otrzyma również zamówiony towar.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania

2. Strona internetowa Zamawiającego

3. a/a
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