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Kraków, 30 sierpnia 2017r. 
 

wg rozdzielnika 
 

NR POSTĘPOWANIA: DZP.271-19/17 
Przetarg nieograniczony pn. " Sukcesywna dostawa odczynników” 
 
 
 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA  
 

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie działając na 
podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 
t.j.) udziela odpowiedzi na następujące pytania: 
 
Dotyczy wzoru umowy: 

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kar za zwłokę w dostawie z 10% na 3% 
brutto nie dostarczonej części zamówienia za dzień? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na następującą modyfikację paragrafu 6 ust. 2 projektu 
umowy: 

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 7% wartości brutto 
niedostarczonego w terminie towaru za każdy dzień opóźnienia, w przypadku nie dostarczenia 
przez Wykonawcę tego towaru, jeżeli opóźnienie będzie trwało dłużej niż 3 dni od dnia 
uzgodnionego jako dzień dostawy, jak też w przypadku wymiany towaru na pełnowartościowy, o 
którym mowa w  §9 ust. 3 z uwzględnieniem ust. 4.” 

 
Dotyczy Pakietu nr 1: 

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podział pakietu na podłoża i paski z gradientem stężeń 
antybiotyków Takie rozwiązanie pozwoli na udział większej liczbie Oferentów, a 
Zamawiającemu pozwoli uzyskać bardziej konkurencyjne ceny. 

Odpowiedź: Nie. 
 
Dotyczy Pakietu nr 2: 

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie krążków antybiotykowych z min. 12 
miesięcznym terminem ważności? 

Odpowiedź: Tak. 
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie krążków antybiotykowych, które nie 

posiadają pozytywnej opinii KORLD? 
Odpowiedź: Nie. 

3. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu opakowania typu blister dla poz. 55 z tabeli 2 ? 
Odpowiedź: Nie. 
 
Dotyczy Pakietu nr 4: 

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 11 soli fizjologicznej w probówkach 
szklanych, kompatybilnych z densytometrem ERBA Lachema Densi LA meter o wymiarach 
probówki 11x16x113 mm? 



 

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowieul. Strzelecka 2, 31 – 503 
Kraków, Biuro Dyrekcji: tel.(12)6198601, fax.(12)6198610, email:info@dzieciecyszpital.pl     Konto: Bank PeKaO 

SA, O/Kraków, Rynek Główny 47, Nr: 06 1240 689 1111 0000 5143 2083 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Szpital akredytowany                                                  Certyfikat ISO 
9001:2008                                      

Odpowiedź: Tak. 
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 14,15,17 odczynników w 2 ml 

probówkach plastikowych? 
Odpowiedź: Tak. 
 
 
Odpowiedzi do pytań i modyfikacja treści SIWZ wprowadzone niniejszym pismem stanowią integralną 
część SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego 
zamówienia. 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
 strona internetowa Zamawiającego 
 a/a 

 


