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ul. Głowackiego 10   tel. (032) 7827200

04.04.2019 r.

W y k o n a w c y 
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

                                                                  na  :  Dostawę  szybkich testów i  materiałów
zużywalnych dla laboratorium SP ZOZ MSWiA

w Katowicach  nr ref. 06/2019

Szanowni Państwo,
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku ,,Prawo zamówień publicznych" z późn. zm.
uprzejmie informuję, iż skierowano do nas zapytania. W poniższej  tabelce, przedstawiamy treść 
zapytań wraz z odpowiedziami.

Lp. Pytanie Odpowiedzi

1.

Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia

na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości  wyszczególnionych w ofercie?

Pozytywna  odpowiedź  na  powyższe  pytanie  ma  istotne  znaczenie  dla

odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby

Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO

1087/10,  z  art.  29  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  wynika

obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych

produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet, jeżeli

nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W

wyroku  z  dnia  7  maja  2014  r.  KIO  809/14  Krajowa  Izba  Odwoławcza

stwierdziła,  że  „nie  można  zaakceptować  postanowień  umowy  dających

zamawiającemu  całkowitą,  nieograniczoną  pod  względem  ilościowym  i

pozostającą  poza  wszelką  kontrolą  dowolność  w  podjęciu  decyzji  o

zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

Tak  dopuszcza  proponowaną

zmianę
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Lp. Pytanie Odpowiedzi

2.

Prosimy o modyfikację zapisów § 5 ust. 1 w taki sposób, aby wysokość kary

umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością

publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzę-

du skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty

nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu

wykonania zamówienia. 

Zgodnie z SIWZ

3.

Wnosimy  o  zmianę  stanowiska  Zamawiającego  w  kwestii  liczenia  kar

umownych  za odstąpienie  od umowy od kwoty niezrealizowanej  wartości

umowy,  a  nie  całkowitej,  krzywdzącym  jest,  aby  Wykonawca,  bądź

Zamawiający  ponosił  ewentualną  karę  za  prawidłowo  zrealizowaną  już

wartość  umowy.  Wspomnieć  w  tym  miejscu  należy  iż,  Zamawiający  w

projekcie umowy sam zastrzegł możliwość niezrealizowania całości umowy,

zatem niestosownym jest oczekiwanie od Wykonawców uregulowania kar za

całą  wartość  umowy.  Czy  zatem  Zamawiający  dokona  modyfikacji

wspomnianego zapisu umowy?

Zgodnie z SIWZ

4.

Dotyczy wzoru umowy:

Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów

do  projektu  umowy  w §5,  mając  na  względzie  zgodną  z  prawem  i

równorzędną  relację  łączącą  Zamawiającego  z  Wykonawcą  zgodnie  i

niewykraczające poza dopuszczalne zgodnie z art. 3531 k.c. granice swobody

umów:

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku rozwiązania

umowy  z  przyczyn,  za  które  odpowiada  Zmawiający  w  wysokości  10%

wynagrodzenia  netto  pozostałego  do  zapłaty  w  zakresie  części,  której,

odstąpienie dotyczy..”

Zgodnie z SIWZ

5.

Dotyczy wzoru umowy

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy

sformułowania, iż

 „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy

czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150

zł. netto”?

Mając  na  względzie  czynniki  ekologiczne,  chcielibyśmy  dążyć  do

ograniczenia liczby opakowań, ilości listów przewozowych i faktur w formie

papierowej. W związku z tym prosimy o ustanowienie minimalnej wartości

zamówienia w kwocie 150 zł. 

Zgodnie z SIWZ

6.

Wykonawca  zwraca  się  z  wnioskiem  do  Zamawiającego  o  dodanie

poniższego zapisu do treści umowy: 

„W  sytuacji,  kiedy  Zamawiający  nie  ureguluje  należności  w  terminie,

Wykonawca, po 2-krotnym wezwaniu Zamawiającego (w odstępie 14 dni) do

zapłaty,  ma  prawo  wstrzymać  dostawy  do  Zamawiającego  do  czasu

uregulowania należności”

Zgodnie z SIWZ
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Lp. Pytanie Odpowiedzi

7.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie w formularzu ofertowym

zał. 2 wyłącznie tych pakietów, na które będzie składana oferta?

8.

W  związku  z  obecnie  obowiązującymi  przepisami  pozwalającymi  na

stosowanie faktur elektronicznych (art. 2 pkt 32 oraz art. 106n ust. 1 Ustawy

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ) oraz planowanym w

sierpniu br.  upowszechnieniem stosowania elektronicznego fakturowania w

zamówieniach publicznych dzięki obowiązkowi przyjmowania e-faktur przez

Zamawiających (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/55/UE z

16  kwietnia  2014  r.  w  sprawie  fakturowania  elektronicznego  w

zamówieniach publicznych), zwracamy się z prośbą o wskazanie w umowie

adresu  e-mail,  na  który  Wykonawca  może  przesyłać  fakturę  w  formie

elektronicznej.

Zamawiający  wskaże  adres  po
podpisaniu umowy.

9.

Zadanie 1.1, poz. 37-44

Prosimy  o  wydzielenie  pozycji  37-44  do  osobnego  pakietu,  co  umożliwi

większej  liczbie  wykonawców  wziąć  udział  w  postępowaniu  i  zwiększy

konkurencyjność  ofert,  a  tym  samym  pozwoli  na  bardziej  oszczędne

wydatkowanie środków publicznych.

Zgodnie z SIWZ

10.

Zadanie 1.1, poz. 40-42

Czy  Zamawiający  dopuści  pojemniki  histopatologiczne  z  pokrywką  na

wcisk?

Tak

11.
Zadanie 1.1, poz.40

Czy Zamawiający dopuści pojemnik histopatologiczny o poj. 520 ml?
Tak

12.
Zadanie 1.1, poz.41

Czy Zamawiający dopuści pojemnik histopatologiczny o poj. 1200 ml?
Tak

13.
Zadanie 1.1, poz.42

Czy Zamawiający dopuści pojemnik histopatologiczny o poj. 2300 ml?
Tak

14.
Zadanie 1.1, poz.43

Czy Zamawiający dopuści pojemnik histopatologiczny o poj. 5600 ml?
Tak

15.
Zadanie 1.1, poz.44

Czy Zamawiający dopuści pojemnik histopatologiczny o poj. 10600 ml?
Tak

16.

Zadanie 1.1, poz.37-44

Czy  Zamawiający  wymaga,  aby  pojemniki  histopatologiczne  były

wyposażone  w  etykiety  posiadające  piktogramy  i  oznaczenia  dotyczące

roztworu formaldehydu oraz miejsce do opisu danych pacjenta, numeru i daty

pobrania?

Tak

17.

Poniższe pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia   w Zadaniu 1.3   w 
przedmiotowym postępowaniu:
Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 zaoferowanie produktu konfekcjonowanego w 
opakowaniach po 25 szt.?

Tak

18.
Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 zaoferowanie produktu konfekcjonowanego w 
opakowaniach po 10 szt.? Tak

19.
Czy Zamawiający dopuści w poz. 5 zaoferowanie produktu konfekcjonowanego w 
opakowaniach po 25 szt.? Tak
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Lp. Pytanie Odpowiedzi

20.
Czy Zamawiający dopuści w poz. 6 zaoferowanie produktu konfekcjonowanego w 
opakowaniach po 25 szt.? Tak

21.
Czy Zamawiający dopuści w poz. 7 zaoferowanie produktu konfekcjonowanego w 
opakowaniach po 25 szt.? Tak

22.
Czy Zamawiający dopuści w poz. 8 zaoferowanie produktu konfekcjonowanego w 
opakowaniach po 25 szt.? Tak

23.
Czy Zamawiający dopuści w poz. 9 zaoferowanie produktu konfekcjonowanego w 
opakowaniach po 10 szt.? Tak

24.
Czy Zamawiający dopuści w poz. 12 zaoferowanie produktu konfekcjonowanego w 
opakowaniach po 25 szt.? Tak

25.
Czy Zamawiający dopuści w poz. 13 zaoferowanie produktu konfekcjonowanego w 
opakowaniach po 10 szt.? Tak

26.

Czy Zamawiający w zadaniu nr 1.3 w pozycji 5 dopuści test konfekcjonowany po 10
sztuk  w  opakowaniu  z  przeliczeniem  na  wymaganą  przez  Zamawiającego  ilość
oznaczeń.

Tak

27.

 Czy Zamawiający w zadaniu nr 1.3 w pozycji 7 dopuści test konfekcjonowany po
25 sztuk w opakowaniu z przeliczeniem na wymaganą przez Zamawiającego ilość
oznaczeń.  

Tak

28.

 Czy Zamawiający w zadaniu nr 1.3 w pozycji 8 dopuści test konfekcjonowany po
20 sztuk w opakowaniu z przeliczeniem na wymaganą przez Zamawiającego ilość
oznaczeń.  

Tak

29.

Czy Zamawiający w zadaniu nr 1.3 w pozycji 9 dopuści test konfekcjonowany po 10
sztuk w  opakowaniu  z  przeliczeniem  na  wymaganą  przez  Zamawiającego  ilość
oznaczeń.  

Tak

30.

Czy Zamawiający w zadaniu nr 1.3 w pozycji 12 dopuści test kasetkowy półilościo-
wy o zakresach czułości  <10/10-20/20>  mg/ml, konfekcjonowany po 10 sztuk w
opakowaniu z przeliczeniem na wymaganą przez Zamawiającego ilość oznaczeń.  

Tak

31.

Czy Zamawiający w zadaniu nr 1.3 w pozycji 13 dopuści test konfekcjonowany po
10 sztuk w opakowaniu z przeliczeniem na wymaganą przez Zamawiającego ilość
oznaczeń.

Tak

32.

SIWZ:

Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z

dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn.

akt UZP/ZO/0-2546/06) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a

nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest

elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem

możliwości zakupienia jednej sztuki ezy, końcówki czy szkiełka)”.

Tak z dokładnością do 4 miejsc
po przecinku
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Lp. Pytanie Odpowiedzi

33.

Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  ustalenie  dla  pakietu  1.1 minimalnego

terminu dostawy wynoszącego np.  2 dni? 

Ze sposobu liczenia punktów w tym kryteriów określonym w SIWZ wynika, że

najwyżej oceniony zostanie termin dostawy wynoszący 1 dzień. 

Jednodniowy  termin  dostawy  mogą  zaoferować  wykonawcy,  którzy  mają

siedzibę blisko siedziby Zamawiającego, bądź wykonawcy, którzy za wszelką cenę,

chcą uzyskać zamówienie publiczne i mimo świadomości tego, że nie są w stanie

zagwarantować  jednodniowego  terminu  dostawy,  oferują  go  tylko  po  to,  aby

otrzymać przewagę punktową w kryterium oceny ofert. 

Zapewnienie jednodniowego terminu dostawy dostaw ciągłych, cyklicznych dla

wykonawcy,  który ma siedzibę i magazyn w odległości  większej  niż 100 km od

siedziby Zamawiającego jest trudne do spełnienia. Korzysta on bowiem na ogół z

usług firm przewozowych,  które  co prawda gwarantują  dostawy następnego dnia

roboczego po odbiorze towaru z magazynu wykonawcy, ale należy pamiętać, że aby

towar mógł być wydany kurierowi, musi być wcześniej zarejestrowane zamówienie,

wystawione dokumenty WZ, FV, spakowany towar.  Jeśli zamówienie wpłynie do

wykonawcy  po  godzinie  12.00,  wykonawca  przy  realizowaniu  kilkudziesięciu

zamówień dziennie, nie będzie w stanie zawsze nadążyć z realizacją zamówienia w

dniu, w którym ono wpłynęło.  

Dlatego  też  uważamy,  że  oferowanie  jednodniowego  terminu  dostawy  jest

działaniem  wykonawcy  stanowiącym  czynem  nieuczciwej  konkurencji.  Za  czyn

nieuczciwej konkurencji KIO uznaje bowiem zachowania zmierzające do wygrania

przetargu "za wszelką cenę" w postaci oferowania nierealnych warunków realizacji

zamówienia. Jednoznacznie jest wskazane, że zaoferowanie warunków nierealnych,

które  nie  są  w  warunkach  rzeczywistych  możliwe  do  spełnienia,  godzi  w  dobre

obyczaje i narusza zasadę uczciwej konkurencji.

Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 5 lipca 2012 r.,  o sygnaturze KIO 1306/12:

"Utrudnianiem  dostępu  do  rynku  może  być  każde  nieuczciwe  działanie  innego

przedsiębiorcy,  które  powoduje  eliminowanie  z  wolnej  gry  rynkowej  innych

przedsiębiorców  rzetelnie  oferujących  swoje  towary  czy  usługi  (…).  W  ocenie

Krajowej  Izby  Odwoławczej,  takie  działania  nakierowane  by  były  na  uzyskanie

przedmiotowego zamówienia - zmierzały do wygrania za wszelką cenę przetargu

prowadzonego przez zamawiającego, nawet jeśli w tym celu podano nierealny czas

reakcji  grupy  interwencyjnej,  co  w  istocie  stanowiłoby  zachowanie  sprzeczne  z

dobrymi  obyczajami  w  działalności  gospodarczej,  godzące  w  zasady  uczciwej

konkurencji. Takim zachowaniem z całą pewnością jest oferowanie świadczenia w

konkretnych warunkach niewykonalnego do spełnienia (…) po to tylko, by uzyskać

zamówienie.

Zamawiający,  który  jest  zobowiązany  do   przestrzegania  zasad  uczciwej

konkurencji  i  równego traktowania wykonawców oraz prowadzenia postępowania

zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości nie powinien poprzez kryteria

oceny ofert  godzić  się  na nieuczciwe czyny wykonawców,  dlatego  też  powinien

określić minimalny termin dostawy (np. 2 dni).

Za  ustaleniem  minimalnego  terminu  dostawy  np.  2  dni  robocze,  który  jest

terminem najbardziej realnym i bezpiecznym dla wykonawców mających siedzibę w

różnych miejscach kraju, przemawia również fakt, że przedmiotem pakietu 1.1 nie

są  produkty  unikatowe,  ratujące  życie.  Zamawiający  używa  ich  stale  i  może

planować  wcześniej  zapotrzebowanie,  dlatego  brak  jest  merytorycznego

uzasadnienia, dla jednodniowego terminu dostawy.

Nie
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Lp. Pytanie Odpowiedzi

34.

Dotyczy § 2 ust. 1

Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę na  dodanie  zapisu,  iż:  „Zamawiający  będzie
składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia
jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”?
Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 150 zł koszty transportu, na
które  składają  się  m.in.:  koszty  opakowania  transportowego,  robocizny,  koszty
wydrukowania  listów  przewozowych  i  faktury,  koszty  dostarczenia  towaru  przez
przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej
wartości. 

Nie

35.

Dotyczy § 3

Czy Zamawiający dopuści zmianę terminu, w którym Wykonawca ma załatwić
reklamację na termin realny tj.:
-  dla  reklamacji  ilościowych  –  realny  termin  rozpatrzenia  i  załatwienia
reklamacji  
to 3 dni robocze od chwili jej otrzymania,
-  dla  reklamacji  jakościowych  -  realny  termin  rozpatrzenia  i  załatwienia
reklamacji  
to 5 dni roboczych od chwili otrzymania próbek reklamowanego towaru?
Wykonawca,  aby  rozpatrzyć  reklamację  jakościową  musi  najpierw  otrzymać  i
zbadać  zwrócony  towar  i  następnie  podjąć  decyzję  o  uznaniu  reklamacji.
Załatwienie  reklamacji  wymaga  spełnienia  określonych  procedur,  co  jest
czasochłonne,  dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji  i  wymiana towaru w
ciągu 2 dni jest niemożliwe do wykonania (Zamawiający nie uwzględnił nawet słowa
„robocze”, przez co zapis o załatwieniu reklamacji jest zupełnie nierealny).

W razie pozostawienia dotychczasowego zapisu wątpliwa będzie jego ważność w
świetle  przepisów  kodeksu  cywilnego,  bowiem  zapis  nosi  znamiona  świadczenia
niemożliwego.

Nie

36.

Dotyczy § 8

Czy  Zamawiający  rozważy  wprowadzenie  w  powyższym  paragrafie  ustępu  
mówiącego, że:
1.  Umowa  może  być  rozwiązana  przez  każdą  ze  stron  za  1  miesięcznym
wypowiedzeniem,
2. Rozwiązanie, o którym mowa w pkt. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej i
zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności,
3.  Każda ze  stron  może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku
rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy.

Zgodnie z SIWZ

37.

Dotyczy Zadanie 1.1, pozycja 5

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na probówki na 1,8 ml
krwi  o wymiarach 12x75 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Pragniemy nadmienić,  iż  różnica w wysokości  probówki w żaden sposób nie
wpływa  na  cech  użytkowe  produktu,  a  w  tym  przypadku  uniemożliwia  złożenie
ważnych i konkurencyjnych ofert większej liczbie wykonawców.

Tak dopuści

38.

Dotyczy Zadanie 1.1, pozycja 8

Pyt.1 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na probówki PS
9ml  
(Ø16x105 mm)?

Tak

39.
Pyt.2 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na probówki bez

kołnierza z podziałka stożkowe na 10ml (Ø16x105 mm)?
Tak

40.

Dotyczy Zadanie 1.1, pozycja 11

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje statywów na probówki o śr.
12 czy 16 mm?

Zgodnie z SIWZ
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Lp. Pytanie Odpowiedzi

41.

Dotyczy Zadanie 1.1, pozycja 12

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje statywów na probówki o śr.
12 czy 16 mm?

Zgodnie z SIWZ

42.

Dotyczy Zadanie 1.1, pozycja 16

Pyt. 1 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści pojemniki z zakrętką w
kolorze białym o poj. użytkowej 50ml i całkowitej 60ml?

Tak

43.
Pyt.  2 Jeśli  Zamawiający  nie  zgadza  się  powyższe,  to  czy  zgodzi  się na

zaoferowanie pojemników aseptycznych o poj. użytkowej 50ml i całkowitej 60ml? Patrz odp.w poz. 42

44.

Dotyczy Zadanie 1.1, pozycja 20

Pyt. 1

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie końcówek
typu Eppendorf lub Gilson?

Tak

45.

Pyt. 2

Jeśli Zamawiający nie zgadza się powyższe, to czy zgodzi się wyłączyć pozycję do
oddzielnego zadania?

Patrz odp. w  poz. 44

46.

Dotyczy Zadanie 1.1, pozycja 26

Pyt. 1

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie nalepek o
wymiarach 55x22 mm?

Tak

47.

Pyt. 2

Jeśli Zamawiający nie zgadza się powyższe, to czy zgodzi się na zaoferowanie
nalepek lub o wymiarach 20x40 mm?

Patrz odp. w  poz. 46

48.

Pyt. 3

Jeśli  Zamawiający  nie  zgadza  się  na  żadne  z  powyższych,  to  czy  zgodzi  się
wyłączyć pozycję do oddzielnego zadania?

Patrz odp. w  poz. 46

49.

Dotyczy Zadanie 1.1, pozycja 38

Pyt.1 

Prosimy  o  wyjaśnienie  czy  Zamawiający  zgodzi  się  na  zaoferowanie
pojemników z PS na próbki histopatologiczne o  poj. 100 ml (Ø65x55 mm)?

Zgodnie z SIWZ

50.

Pyt. 2

Jeśli Zamawiający nie zgadza się powyższe, to czy zgodzi się na zaoferowanie
pojemników z  HDPE   (polietylenu o podwyższonej gęstości) o poj. 70 ml?

Tak

51.

Pyt. 3

Jeśli  Zamawiający  nie  zgadza  się  na  żadne  z  powyższych,  to  czy  zgodzi  się
wyłączyć pozycję do oddzielnego zadania?

Patrz odp. w poz. 49

52.

Dotyczy części 1.3:

Czy zamawiający dopuści testy o innych wielkościach opakowania niż Wyspecyfi-

kowanie, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań w tabeli?

Tak

53.

Czy Zamawiający dopuści test w którym intensywność koloru prążka testowego 

umożliwia klasyfikację wyniku na różne zakresy stężeń : 0 mg/L; >20 mg/L; >40 

mg/L; >60 mg/L; >80 mg/L; >100 mg/L. Zgodnie z aktualnymi wytycznymi warto-

ścią graniczną dla diagnozowania albuminurii jest 20mg/L. 

Tak

54.
Pakiet 1 poz. 5 Czy Zamawiający zgodzi się na probówki 12x75mm z zachowaniem
pozostałych parametrów z SIWZ?

Tak
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55. Pakiet 1 poz. 6 Czy Zamawiający dopuści zestaw do OB pakowany po 200 szt? Tak

56. Pakiet 1 poz. 11 i 12 Czy statywy mają być do probówek 12 mm czy 16 mm? Zgodnie z SIWZ

57.
Pakiet 1 poz. 13 Czy Zamawiający zgodzi się na pojemnik z zakrętką w kolorze żół-
tym? 

Tak

58.
Pakiet 1 poz. 16 Czy Zamawiający zgodzi się na pojemnik z zakrętką w kolorze

białym?         Tak

59.
Pakiet  1  poz.  20  Czy Zamawiający  zgodzi  się  na  końcówki  typ  Gilson lub

Eppendorf? Tak

60.
Pytania do SIWZ:
Czy Zamawiający zgodzi się na podanie cen jednostkowych z dokładnością do 3-4
miejsc po przecinku w pakiecie 1?

Tak z dokładnością do 4 miejsc
po przecinku

61. Czy zamawiający z pakietu 1 wydzieli pozycje 29-33 do oddzielnego pakietu? Nie wyraża zgody

62.

Dotyczy: Załącznik nr 3 - umowa
(§ 5 ust.  1)  Czy Zamawiający wyrazi  zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej
kary do max. 10% wartości NETTO niezrealizowanej  części umowy? Uzasadnienie:
Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana  w sposób prawidłowy,
a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to
zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę
będzie miała charakter rażąco zawyżony.  W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości
dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

Zgodnie z SIWZ

63.

Czy  Zamawiający  w  trosce  o  zachowanie  uczciwej  konkurencji  oraz  
w zgodzie z art. 7  PZP  wydzieli z pakietu nr 1 pozycje nr od 37 do 44 i utworzy z
nich  odrębny  pakiet?.  Wydzielenie  do  oddzielnego  pakietu   ww.  pojemników
stricte histopatologicznych skutkować będzie większą konkurencyjnością ofert a
co się z tym wiąże  niższą ceną najkorzystniejszej z nich.

Zgodnie z SIWZ

64.
Czy Zamawiający w pozycjach 40 - 42 dopuści do zaoferowania pojemniki
histopatologiczne ze szczelna pokrywą zamykaną na wcisk?

Tak

65.
Co Zamawiający w pozycji nr 42 dopuści do zaoferowania pojemnika 2300
ml?

Tak

66.
Co Zamawiający w pozycji nr 42 dopuści do zaoferowania pojemnika 3000
ml?

Tak

67.
Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści probówki o poj. 10 ml (16x100mm)
okrągłodenne z PS?

Tak

68.
Czy Zamawiający  w pozycji  2  dopuści  probówki  o  poj.  całkowitej  5  ml
(uzytkowa 4 ml)  (12x75mm) okrągłodenne z PS, bez kołnierz i podziałki?

Tak

69.
Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści probówkę 10 ml z PP z granulatem i
przyspieszaczem wykrzepiania i nalepką?

Tak

70.
Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści probówki do liczenia retikulocytów na
100 ul zawierające odczynniki na bazie błękitu krezolowego?

Tak z dokładnością do 4 miejsc
po przecinku

71.
Czy Zamawiający dla pozycji  11 mógłby doprecyzować do jakiej średnicy
probówek ma być dopasowany statyw?

Zamawiający  oczekuje  statywu
na prob o śr 12 mm 
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72.
Czy Zamawiający dla pozycji  12 mógłby doprecyzować do jakiej średnicy
probówek ma być dopasowany sta

Zamawiający  oczekuje  statywu
na prob o śr 12 mm 

73.
Czy Zamawiający w pozycji  20 dopuści końcówki o poj. do 1000 ul typu
Eppendorf?

Tak 

74.
Wnosimy o dopuszczenie do wyceny cen jednostkowych do 3 lub 4  miejsc
po przecinku.

Tak z dokładnością do 4 miejsc
po przecinku

Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert – określony w Rozdziale 12 SIWZ - MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA
I OTWARCIA OFERT
który otrzymuje brzmienie:

Wskazanie miejsca i terminu składania oferty.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

im. Grzegorza Załogi w Katowicach, 

ul. Kilińskiego 42,  40-052 KATOWICE
Dział Zamówień Publicznych
do dnia  10.04. 2019r. do godziny 10:00

Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert. 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.04.2019r. o godz. 10:15
w siedzibie Zamawiającego, tj. 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

im. Grzegorza Załogi w Katowicach, 

Dział Zamówień Publicznych 

ul. Kilińskiego 42,  40-052  KATOWICE 
W związku z powyższymi zmianami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia prowadzącymi do zmiany treści Ogłoszenia

o zamówieniu działając, na podstawie art. 38 ust. 4a pkt. 1) Prawa zamówień publicznych, ZAMAWIAJĄCY przekazuje do Biuletynu
Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia o zamówieniu Nr 540066816-N-2019; zamieszczonego w dniu 05.04.2019 r.
w Biuletynie Zamówień Publicznych.                                                  

z poważaniem
Dyrektor SP ZOZ MSWiA w Katowicach

dr n.med. Piotr Grazda
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