
Katowice, 11.12.2017 r.  

 

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego 
przedmiotem jest DOSTAWA ZUŻYWALNBEGO ASORTYMENTU LABORATORYJNEGO (numer 
postępowania: ZP-17-115UN). 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą 
Pzp, w związku z otrzymanymi pytaniami do postanowień specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, jakie wpłynęły do Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu, 
Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:  

 

Pytanie nr 1: 

Pakiet nr 3, punkt 8 

Czy Zamawiającym dopuszcza zaproponowanie probówek okrągłodennych z tworzywa PS 
o poj. 7 ml, wym. 13x200mm, zamiast wym. 12x75mm, który to wymiar występuje przy 
probówkach 5 ml?   

Odpowiedź:  

Probówki 5 ml są kompatybilne z analizatorami biochemicznymi, zatem Zamawiający 
wymaga zaoferowania probówek zgodnych z treścią SIWZ.  

 

Pytanie nr 2: 

Pakiet 3 poz. 3. Końcówki 100-5000 µl nie występują o długości 71 mm. Końcówki o długości 
100-5000 µl występują o długościach 120 mm(pakowane 5 torebek po 100 końcówek) lub 
175 mm (pakowane 3 torebki po 100 końcówek). Czy Zamawiający dopuści końcówki  
o długości 120 mm, czy 175 mm?  

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści końcówki o długości 120 mm.  

 

Pytanie nr 3: 

Pakiet 3. Pozycja 12. Czy Zamawiający ma na myśli bibułę twardą, miękką czy średnią oraz 
czy ma to być bibuła jakościowa czy ilościowa?  

Odpowiedź:  

Zamawiający wyjaśnia, że przedmiotem zamówienia jest bibuła o średniej grubości, 
ilościowa o średnicy 185 mm.    

 

Pytanie nr 4: 

Pakiet 5, poz. 1.3. Czy zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej i nie powinna być pipeta 
o pojemności 2-20 µl? 

Odpowiedź:  

Zamawiający w odpowiedzi na powyższe pytanie informuje, iż działając na podstawie art. 
38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji treści SIWZ. Treść Opisu przedmiotu zamówienia 
w zakresie pakietu nr 5, pozycja nr 1.3 otrzymuje brzmienie:  

Pipeta o poj. 2 – 20 µl. 



W załączeniu do niniejszych wyjaśnień, zamawiający przekazuje opis przedmiotu 
zamówienia w zakresie części nr 5 (załącznik nr 5 do SIWZ) z uwzględnioną zmianą.  

 

Pytanie nr 5: 

Załącznik 11 umowa – projekt, §4 kary umowne i odsetki. W przypadku nie wykonania 
dostawy przez Wykonawcę, powstania opóźnienia w realizacji zamówienia lub brak 
wymiany wadliwego asortymentu na wolny od wad w terminie określonym w  §1 pkt 7 
niniejszej umowy Zamawiający naliczy, a Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 
5% wartości brutto zakresu przedmiotu umowy, którego dotyczy opóźnienie za każdy dzień 
opóźnienia.  

Czy Zamawiający dopuści zmianę w §4 pkt 1 projektu umowy na: 

W przypadku nie wykonania dostawy przez Wykonawcę, powstania opóźnienia w realizacji 
zamówienia lub brak wymiany wadliwego asortymentu na wolny od wad w terminie 
określonym w §1 pkt 7 niniejszej umowy Zamawiający naliczy, a Wykonawca zapłaci kary 
umowne w wysokości 0,2% wartości brutto zakresu [przedmiotu umowy, którego dotyczy 
opóźnienie za każdy dzień opóźnienia.  

Kara wysokości 5% wartości brutto biorąc pod uwagę asortyment w większości 
importowany oraz fakt, ze termin dostawy wynosi 5 dni roboczych praktycznie uniemożliwia 
złożenie oferty. Standardowo przy tego typu umowach stosuje się kary umowne  
w wysokości 0,1/0,2%.  

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację. zamawiający wyjaśnia, iż zapis 
wzoru umowy dotyczący kar umownych jest przez niego regularnie stosowany w umowach 
zawieranych po przeprowadzeniu procedury przetargowej.  
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