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Zamawiający:                                                                                           Częstochowa, dnia  20.11.2019r. 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 
ul. Bialska 104/118,42-200 Częstochowa 
tel. i faks: 34/ 367-37-53                                                                                        
dot. przetargu nieograniczonego na: 
DOSTAWA ODCZYNNIKÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW. 
Znak sprawy: DEZ.26.115.2019 
 
L.dz.  4352/19           

 
             WSZYSCY WYKONAWCY 

 

 
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 1 

 
 

W związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. z 2019 r., poz. 1843. dalej ustawa PZP), Zamawiający udziela wyjaśnień na pytania wniesione przez 

Wykonawców do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia /dalej SIWZ/ w przedmiotowym 
postępowaniu. 

 

 
Pytanie 1 

Pytania do umowy: 
(§11 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczania kar od wartości netto? 

Odpowiedź: NIE. 
 

Pytanie 2 

 (§11 ust. 1 pkt. 5, 6 oraz ust. 2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej 
kary do max. 5% wartości netto? 

Odpowiedź: NIE. 
 

Pytanie 3 

W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o okazanie kalkulacji przyszłej, hipotetycznej szkody, 
jaką ma ponieść zamawiający w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy- 

zgodnie z przepisami. 
Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ. Kara umowna ma za zadanie zapewnić terminową 

realizację zamówienia. Dopiero w razie wystąpienia realnej szkody Zamawiający będzie prowadził 
kalkulacje czy przewyższy one kwotę umowy. 

 

Pytanie 4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zwiększenie cen jednostkowych brutto, a co za tym idzie wartości 

brutto umowy, w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT? 
Odpowiedź: TAK. 

 

Pytanie 5 
Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany 

klasyfikacji wyrobu i braku możliwości dalszego stosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z 
zapisami Ustawy o VAT, z jednoczesnym podwyższeniem ceny jednostkowej brutto? 

Odpowiedź: TAK.  
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Pytanie 6 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w projekcie umowy zapisu, że zmiany umowy mogą 

nastąpić również w przypadku, gdy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, 
literowych, liczbowych, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących 

zmiany celu i istoty umowy? 
Odpowiedź: TAK. W konsekwencji:  
Załącznik Nr 6 do SIWZ stanowiący Wzór umowy w § 9 ust. 1 pkt. 14 otrzymuje brzmienie o treści: 

„Zmiany umowy mogą nastąpić również w przypadku, gdy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych 
omyłek słownych, literowych, liczbowych, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie 

powodujących zmiany celu i istoty umowy.”  
 

Pytanie 7 
Czy Zamawiający wprowadzi możliwość wstrzymania dostaw w przypadku nierealizowania płatności? 

Odpowiedź: NIE. 

 
Pytanie 8 

Czy Zamawiający dopuści możliwość dostarczenia dokumentów na wezwanie Zamawiającego w 
postaci plików nagranych na płycie CD wraz z oświadczeniem potwierdzającym zgodność 

kopii na płycie z elektronicznymi pierwowzorami? 

Odpowiedź: NIE. Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ. 
 

Pytanie 9 
W przypadku konieczności dostarczenia w/w dokumentów w postaci papierowej, czy Zamawiający 

wyrazi zgodę na przesłanie ich w postaci zbindowanych tomów, gdzie poświadczenie za zgodność 
będzie widniało tylko na pierwszej stronie tomu dla jego pozostałych stron? 

Odpowiedź: NIE. Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ. 

 
Pytanie 10 

Czy Zamawiający po podpisaniu umowy, w trakcie jej realizacji dopuści możliwość dostarczania 
dokumentacji produktowej do dostaw (specyfikacje produktów) w formie elektronicznej? 

Odpowiedź: NIE. Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ. 

 
Pytanie 11 

SIWZ VI.4.5 Czy Zamawiający wyraża zgodę aby karty charakterystyki substancji niebezpiecznej 
zostały załączone na CD ?   

Odpowiedź: NIE. 

 
Pytanie 12 

SIWZ części nr 1 Tabela 3 pkt. 10 Czy Zamawiający wraża zgodę na zaoferowanie analizatora 
oferującego liniowości: 

• WBC – do 100 tys/ul 

• RBC – 8 mln/ul 

• PLT  - 2 mln/ul?  

Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ. 
 

Pytanie 13 

SIWZ części nr 1 Tabela 3 pkt. 18 Czy Zamawiający wraża zgodę na zaoferowanie analizatora z 
wbudowanym, dotykowym ekranem, zapewniającym wysoką ergonomię pracy? 

Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ. 
 

Pytanie 14 

SIWZ części nr 1 Tabela 3 pkt.22 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę na: „Czas reakcji serwisu 
(przyjazd inżyniera serwisowego) – maksimum 2 dni robocze od zgłoszenia, naprawa analizatora max. 

do 3 dni roboczych.” ? Jeżeli Zamawiający wyraża zgodę prosimy o zmianę zapisu w pkt 24 na: „W 
przypadku naprawy przekraczającej 3 dni, Wykonawca ….”  

Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ. 
 

 

 
 

 
 



 

 
 

Pytanie 15 

Pytania do umowy:  
§4, pkt 7 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie krwi kontrolnej z wymogu posiadania 6-cio 

miesięcznego terminu przydatności? Z uwagi na restrykcyjny proces przygotowania tego produktu 

oraz jego charakter, posiada on termin przydatności nie przekraczający 5 tygodni. 
Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ. 

 
Pytanie 16 

§5 ust. 4.2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: „Czas reakcji serwisu 

(przyjazd inżyniera serwisowego- podjęta naprawa) – maksimum 2 dni robocze od zgłoszenia, 
naprawa analizatora max. do 3 dni roboczych,”? 

Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ. 
 

Pytanie 17 

§5 ust. 4.3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: „W przypadku naprawy 
przekraczające 3 dni robocze, Wykonawca podstawi analizator zastępczy tego samego modelu lub 

modelu kompatybilnego z odczynnikami, kalibratorami, materiałami kontrolnymi, materiałami 
eksploatacyjnymi objętymi przedmiotową umową,”? 

Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ. 
 

Pytanie 18 

§8 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na incydentalne podzielenie dostawy z jednego 
zamówienia – a co za tym idzie wystawienie więcej niż 1 faktury do danego zamówienia? 

Uzasadnienie: Z uwagi na to, że oferowane produkty sprowadzane są bezpośrednio od producenta 
Wykonawca mając na uwadze interes Zamawiającego realizuje wszystkie zamówienia niezwłocznie. W 

przypadku złożenia zamówienia przez Zamawiającego na szereg produktów wewnętrza procedura 

przewiduję natychmiastową wysyłkę wszystkich dostępnych na dzień złożenia zamówienia produktów. 
Realizacja zamówień cząstkowych (wystawiania faktur do poszczególnych dostaw) jest sytuacją 

incydentalną jednak Wykonawca mając na uwadze dobro pacjentów oraz szybkość działania 
Zamawiającego w zaistniałej sytuacji nie chce wstrzymywać dostawy do czasu uzupełnienia 

całościowego zamówienia. Mając powyższe na uwadze prosimy o modyfikację. 
Odpowiedź: NIE. 

 

Pytanie 19 
§8 ust. 5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: „W przypadku nieterminowej 

zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego nie przekraczającego 90 dni, Wykonawcy nie przysługuje 
prawo wstrzymania świadczenia usług objętych niniejszą umową. W przypadku opóźnienia w zapłacie 

wynagrodzenia za dokonane dostawy, Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej.”? 

Odpowiedź: NIE. 
 

Pytanie 20 
§8 ust. 8 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostawa faktury nie była połączona wraz z dostawą 

towaru? Uzasadnienie: Wykonawca nie posiada magazynu oraz nie prowadzi produkcji na terenie 

Polski. Do każdorazowej dostawy dołączony jest list przewozowy zawierający szczegółowy wykaz 
zamówionego asortymentu, a faktura wysyłana jest pocztą na adres Zamawiającego. 

Odpowiedź: NIE. 
 

Pytanie 21 
§9 ust.1 Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie pkt. 14: „dopuszcza się zmianę producenta 

produktu lub w przypadku zaprzestania produkcji przez dotychczasowego producenta z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy, o czym Wykonawca nie mógł wiedzieć w chwili zawarcia Umowy, z 
zastrzeżeniem, że Wykonawca zaoferuje produkty o takich samych (lub lepszych) parametrach 

technicznych i użytkowych, w takiej samej cenie”? 
Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 22 
§11 ust. 1 pkt 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: „za opóźnienie w 

realizacji dostawy w terminie określonym w § 4 ust. 1 karę umowną w wysokości 0,5 % wartości 
brutto zamówionego a nie dostarczonego w terminie towaru, za każdy dzień opóźnienia,”? 

Odpowiedź: NIE. 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
 

             
W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy PZP niniejsze wyjaśnienia stanowiące integralną część SIWZ, udostępnia się 
Wszystkim Zainteresowanym przedmiotowym postępowaniem, zamieszczając je na stronie internetowej 
Zamawiającego. Zamawiający zachowuje wyznaczony na dzień 06.12.2019 r. termin składania godz. 9:00 i 
otwarcia ofert godz. 9:30 . 
 
Konieczne jest bezwzględne ujęcie wskazanych zmian w składanych ofertach.  

 
 

 

 
DYREKTOR 

WOJEWÓDZKIEGO  SZPITALA  SPECJALISTYCZNEGO 
IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE 

ZBIGNIEW BAJKOWSKI 

                                                                                        .............................................                
                                                                                                                                podpis  
                                                                                                                      kierownika zamawiającego  
                                                                                                                         lub osoby upoważnionej 


