
ZP-18-028 BN 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach   
40-027  Katowice ul. Francuska 20-24  

 

1 

 

Katowice, dnia 12.03.2018r. 

 
 
                                           

WWYYJJAAŚŚNNIIEENNIIAA  DDOO  TTRREEŚŚCCII  
SSPPEECCYYFFIIKKAACCJJII   IISSTTOOTTNNYYCCHH  WWAARRUUNNKKÓÓWW  ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA  

  
                                                          

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na ddoossttaawwęę   zzuużżyywwaallnneeggoo  sspprrzzęęttuu  llaabboorraattoorryyjjnneeggoo..                

 Nr sprawy:  ZP – 18 – 028 BN. 

 

                  W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ust. 2 z ustawą 

Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.  (tekst jednolity Dz. U. z 2013r.  poz. 907 

z późniejszymi zmianami), udzielam następującej odpowiedzi : 

 
 
Pytanie 1) Wzór umowy : ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY: 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w § 3  zapisu, żeby faktury za dostarczony towar przekazywane 
były Zamawiającemu razem z dostawą w formie papierowej, lub w formie elektronicznej na adres: 
_________@______ nie później niż w dniu doręczenia towaru? Odp. Zamawiający precyzuje zapis § 3 pkt 3 
i nadaje mu następujące brzmienie: ”…  Zapłata należności przez Zamawiającego za dostarczoną partię 
przedmiotu umowy nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze VAT na podstawie 
prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy, w terminie do 60 dni od daty dostawy zamówionej partii 
przedmiotu umowy i otrzymania oryginału faktury. Zamawiający wymaga dostarczenia oryginału faktury  
w formie papierowej  wraz z dostawą przedmiotu umowy… ”  koniec cytatu. 

Pytanie 2) Wzór umowy: ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej w poniżej przedstawiony sposób?: 
§ 4 ust. 1  
Z tytułu nieterminowych dostaw lub braku wymiany wadliwego asortymentu na wolny od wad, Zamawiający 
może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,5 % wartości brutto niezrealizowanej w terminie 
dostawy partii towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości niezrealizowanej 
partii towaru? Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu w Projekcie umowy.  

Pytanie 3) Wzór umowy: ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY : 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów wzoru umowy w § 4 ust. 2 poprzez zapis o ewentualnej 
karze za odstąpienie od umowy w wysokości 5 % wartości NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy? 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu  w Projekcie umowy. 

 Pytanie 4) Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 w pozycji 3 wymaga produktu o wymiarach 17x120, 
wytrzymałość temperaturowa -80 °C, Wytrzymałość do prędkości wirowania 12000 RCF, nie posiadających 
probowek PP (surowiec klasy 6 wg norm USP) bez dodatków plastyfikatorów, biocydów, środków 
poślizgowych? Odp. Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza. 
 
Pytanie 5) Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 w pozycji 4 wymaga produktu o wymiarach 30x115, 
wytrzymałość temperaturowa -80 °C, Wytrzymałość do prędkości wirowania 16000 RCF, pakowanego po 25 
sztuk, nie posiadających probowek PP (surowiec klasy 6 wg norm USP) bez dodatków plastyfikatorów, 
biocydów, środków poślizgowych? Odp. Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza . 
 
Pytanie 6) Czy Zamawiający w pakiecie 3 w pozycji 2-5 dopuści produkty nie posiadające certyfikatu CE oraz 
Nieposiadający deklaracji zgodności, certyfikację wyrobu i/lub zgłoszenie (powiadomienie) do Rejestru 
Wyrobów Medycznych posiadające zaś certyfikat cGMP oraz ISO 9001? Odp. Zamawiający nie wymaga, ale 
dopuszcza. 
 

http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=6568
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=6568
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Pytanie 7) Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 poz. 1 dopuści probówki konfekcjonowane po 50 sztuk 
z przeliczeniem liczby opakowań zgodnie z tabelą asortymentową? Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie 8) Czy Zamawiający w Pakiecie 3 poz 1 opisując probówki „z nakrętką” ma na myśli korek 
z zamknięciem na wcisk czy też korek z zamknięciem na gwint? Odp. Zamawiający dopuszcza oba 
rozwiązania, na wcisk lub na gwint. 

Pytanie 9) Dotyczy Pakietów nr 1 – 3. Ze względu na różne konfekcjonowanie artykułów jednorazowych 
przez różnych producentów, czy Zamawiający dopuści inne wielkości opakowań zbiorczych niż wymagane w 
SIWZ z odpowiednim przeliczeniem do ilości wymaganej przez Zamawiającego? Odp.  Nie, zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 10) Dotyczy Pakietu nr 1. Zwracamy się o wydzielenie pozycji nr 1-3 oraz 7 i utworzenie oddzielnego 
pakietu. Zgoda na powyższe pozwoli naszej firmie złożyć bardzo atrakcyjną cenowo ofertę. Odp. Nie, zgodnie 
z SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na inny dodatkowy podział przedmiotu zamówienia.  

 

Pytanie 11) Czy Zamawiający w Pakiecie 3 poz 1 dopuści probówki wciskanym korkiem zamiast z nakrętką. 
Pozostały opis zgodny z SIWZ. Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

                    

Z upoważnienia Dyrektora SPSKM 

                                                      Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy 
                                                         mgr Ewa Mołek 

 

                


