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Kraków, 20 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: 

 
 
Dotyczy pakietu 13; tabela I Odczynniki:  

1. Czy zamawiający zezwoli na rozszerzenie tabeli o odczynniki konieczne do pracy i konserwacji 
oferowanego przez wykonawcę analizatora?” 

Odpowiedź: Tak. 
 
Dotyczy pakietu 13 tabela I Odczynniki: 

2. Czy zamawiający zezwoli na połączenie pozycji 15 i 16 w jedną w przypadku zaoferowania 
odczynnika do Chlamydia trachomatis zarówno do klasy IgG jak i IgM w jednym opakowaniu?” 

Odpowiedź: Tak. 
 

Dotyczy §6 ust 1. umowy 

3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: 
 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w dostawie towaru w wysokości 

3% wartości brutto niedostarczonego towaru w terminie, o którym mowa w §2 ust. 1 umowy, za 
każdy dzień opóźnienia w dostawie z uwzględnieniem ust. 2. 

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje ust. 1 w §6 projektu umowy i nadaje mu brzmienie: 

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w dostawie towaru w 
wysokości  3% wartości brutto niedostarczonego towaru w terminie, o którym mowa w §2 ust. 1 
umowy, za każdy dzień opóźnienia w dostawie z uwzględnieniem ust. 2.” 
 
Załącznik 1B, Pakiet 6 Warunki graniczne 
 
1. Czy Zamawiający wykreśli pkt. 10 z warunków granicznych z uwagi na to, iż oferowane podłoża nie 

wymagają stosowania specjalnych zestawów (systemów) próżniowych do pobierania krwi, które 
nie wpływają na jakość badania czy bezpieczeństwo personelu w porównaniu do pobierania krwi 
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przy użyciu strzykawki? 
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 

 


