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Kraków, 07 września 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: 

1. Czy Zamawiający w Części 12 dopuści  dopuści podanie ceny brutto za 1 szt. wyrobów z 
dokładnością  do 3 lub 4 miejsc po przecinku? W pakiecie znajdują się wyroby jednorazowego 
użytku, podanie ceny za 1 szt. szkiełka lub końcówki do pipety do dwóch miejsc po przecinku 
nie jest możliwe. Cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie 
ceną transakcyjną (nie ma bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki końcówki, czy 
szkiełka).  Wartość brutto w ofercie zostanie podana do 2 miejsc po przecinku. 

Odpowiedź: Nie. 
2. Czy Zamawiający w Części 12, poz. 10 i 11 dopuści ezy z polipropylenu? 
Odpowiedź: Nie. 
3. Czy Zamawiający w Części 12, poz. 21 wymaga kamer typu Fast Read 102 z akrylu z 

pojedynczą  regularną siateczką i poj. celki 7ul? 
Odpowiedź: Nie.  
4. Czy Zamawiający w Części 12, poz. 27 dopuści pojemniki na mocz, zakręcane,  sterylne, 

pakowane indywidualnie, bez kwasu borowego? Jeśli nie, to czy Zamawiający wyłączy 
pojemnik z ww pozycji do odrębnego pakietu?  

 Pojemnik z kwasem borowym posiada tylko 1 oferent na rynku polskim, uniemożliwia to  
złożenie oferty innym zainteresowanym w Części 12. Wyłączenie tego pojemnika do  
odrębnego pakietu większy konkurencyjność ofert, a Zamawiającemu pozwoli na wybór  
najkorzystniejszej oferty. 

Odpowiedź: Nie. 
 

Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ 
1. (§ 13 ust. 1 pkt 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: Zamawiający przewidział możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany stawki 
podatku od towarów i usług, co reguluje par. 13 projektu umowy (załącznik nr 2 do SIWZ). 

2. (§ 13 ust. 1 pkt 4) Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT dla produktu w 
przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i możliwości 
zastosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT? 

Odpowiedź: Wykonawca zobowiązany jest do wskazania wartości brutto, w którą należy 
wkalkulować właściwą stawkę podatku VAT. Zamawiający przewidział możliwość zamiany 
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umowy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług w oparciu o właściwe w tym 
zakresie przepisy prawa.   

3. (§ 13 ust. 1 pkt 4) 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: Wykonawca zobowiązany jest do wskazania wartości brutto, w którą należy 
wkalkulować właściwą stawkę podatku VAT. Zamawiający przewidział możliwość zamiany umowy 
w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług w oparciu o właściwe w tym zakresie 
przepisy prawa.   

4. (§ 6 ust. 1) Czy Zamawiający dopuści zmianę określenia "opóźnienie" na "zwłoka"? 
Odpowiedź: Nie. 

5. (§ 6 ust. 2) Czy Zamawiający dopuści zmianę określenia "opóźnienie" na "zwłoka"? 
Odpowiedź: Nie. 

6. (§ 6 ust. 6) Czy Zamawiający dopuści zmianę określenia "opóźnienie" na "zwłoka"? 
Odpowiedź: Nie. 

7. (§ 6 ust. 1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczania kar od wartości NETTO? 
Odpowiedź: Nie 

8. (§ 6 ust. 2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczania kar od wartości NETTO?  
Odpowiedź: Nie 

9. (§ 6 ust. 3) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczania kar od wartości NETTO? 
Odpowiedź: Nie 

10. (§ 6 ust. 1, 2) Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu kar 
umownych, których suma nie przekroczy 10% wartości netto przedmiotu Umowy? 

Odpowiedź: Nie 
11. Czy Zamawiający dopuści e-mailowy sposób porozumiewania w przypadku reklamacji? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza oprócz formy pisemnej e-mailowy sposób 
porozumiewania w przypadku reklamacji.  
 
Dotyczy: Załącznik 1B do SIWZ  

12. (Część 10) Czy Zamawiający odstąpi od wymogu podania składu pożywki na Certyfikacie 
Kontroli Jakości pożywek gotowych na płytkach/probówkach?  
Uzasadnienie: Normy obowiązujące przy produkcji pożywek gotowych nie obligują 
wytwórcy do zawierania składu pożywki na certyfikacie, dlatego dane te są podawane 
w specyfikacji produktu. Z definicji, certyfikat analizy to dokument stwierdzający 
zgodność wyrobu z deklarowanymi przez wytwórcę lub określonymi w przepisach bądź 
normach właściwościami, natomiast specyfikacja techniczna to dokument ustalający 
wymagania techniczne, które powinien spełniać wyrób, proces lub usługa. Zaleca się, 
aby w specyfikacji technicznej wskazywano, jeżeli jest to potrzebne, procedurę lub 
procedury, za pomocą których można określić, czy dane wymagania są spełnione. 

 Odpowiedź: Tak. 
13. (Dokumentacja produktowa wymagana do oferty) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 

załączenie dokumentów w postaci elektronicznej na płycie CD wraz z oświadczeniem 
potwierdzającym zgodność kopii na płycie z elektronicznymi pierwowzorami? W 
przypadku konieczności dostarczenia 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? 
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Odpowiedź: Nie. 
 
Dotyczy: Załącznik nr 2a do SIWZ 

14. (2 ust. 3 lit. c, d) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie dokumentacji – 
instrukcji oraz deklaracji zgodności w postaci plików nagranych na płycie CD wraz z 
oświadczeniem potwierdzającym zgodność kopii na płycie z elektronicznymi 
pierwowzorami? 

Odpowiedź: Tak. 
15. (§ 5) Czy Zamawiający wprowadzi zapis o ubezpieczeniu aparatu na czas trwania 

umowy przez Zamawiającego? W naszej opinii to po stronie Zamawiającego powinno 
leżeć ubezpieczenie aparatu, ponieważ Wykonawca nie posiada wiedzy, m.in. o 
warunkach lokalowych Zamawiającego, alarmach i innych zabezpieczeniach w 
pracowni, do której przeznaczony jest oferowany aparat. 
W związku z powyższym zwracamy się z wnioskiem o wprowadzenie zapisu,      że 
Zamawiający zobowiązuje się w terminie 7 dni roboczych do ubezpieczenia aparatu od 
kradzieży i pożaru oraz do dostarczenia Wykonawcy kopii polisy wraz z 
potwierdzeniem zapłaty składki. Przedmiotowa polisa będzie zawierała cesję praw z 
polisy na  wykonawcę. 

Odpowiedź: Nie 
16. (§ 5) Czy Zamawiający wprowadzi zapis o odpowiedzialności Zamawiającego za 

wszelkie uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego użytkowania aparatu? 
Odpowiedź: Nie 

17. (§ 6 ust. 3) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie szybkości reakcji na zgłoszenie 
o awarii na min. 3 dni robocze? 

Odpowiedź: Z uwagi na specyfikę działalności Szpitala, Zamawiający nie może wyrazić zgody 
w powyższym zakresie. 

18. (§ 6 ) Czy Zamawiający dopuści możliwość konsultacji telefonicznych? 
Odpowiedź: Tak. 

19. Czy Zamawiający dopuści e-mailowy sposób porozumiewania w przypadku reklamacji? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza oprócz formy pisemnej e-mailowy sposób 
porozumiewania w przypadku reklamacji.  
 
Dotyczy: cz. 7. Poz. 1 
1.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na test zawierający leki: 
Amfoterycyna, 5- fluorocytozyna, Flukonazol, Itrakonazol, Miconazol, Ketokonazol?  
Odpowiedź: Tak. 
2.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 1 do odrębnego pakietu? 
Odpowiedź: Nie. 
 
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 


