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Katowice, dn. 21.08.2018 r. 
 

 
WYJAŚNIENIA DO TREŚCI 

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
                             
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego  na  DOSTAWĘ SPRZĘTU LABORATORYJNEGO Nr sprawy: ZP-18-094UN 
 
                  W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art. 38  ustawy - Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), udzielam następujących 
odpowiedzi: 
 
Pyt. 1 dotyczy projektu umowy 
(§ 6 ust. 5) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w projekcie umowy zapisu, że zmiany umowy mogą 
nastąpić również w przypadku, gdy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych, 
liczbowych, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących zmiany celu i istoty 
umowy? 
Odp.: Zgodnie z SIWZ 
 
Pyt. 2 dotyczy projektu umowy 
(§ 6 ust. 5) Czy Zamawiający dopuści, po każdorazowej konsultacji z Zamawiającym w razie zaistnienia 
niniejszej sytuacji, możliwość zaoferowania zamiennika produktu w trakcie realizacji umowy, o innej nazwie, 
kodzie i/lub sposobie opakowania produktu oraz zbliżonych parametrach jakościowych w stosunku do 
produktu zaoferowanego w danej pozycji oferty w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, jest 
on niedostępny u producenta? W przypadku innego sposobu pakowania (konfekcji), cena za opakowanie 
zbiorcze oferowanego zamiennika zostałaby przeliczona w ten sposób, że cena za sztukę lub oznaczenie 
zamiennika byłaby równa cenie za sztukę lub oznaczenie produktu znajdującego się danej pozycji umowy. 
Uzasadnienie: Wprowadzenie niniejszego zapisu pozwoli zarówno na zabezpieczenie ciągłości procesu 
diagnostycznego i uchroni, zarówno Zamawiającego oraz Wykonawcę przed nieoczekiwanymi oraz 
niezależnymi od nich skutkami wypadków losowych, do których mogą należeć: czasowa awaria linii 
produkcyjnej u producenta, czasowe wycofanie produktu przez producenta brak dostępności surowców, 
niekorzystne zmiany makroekonomiczne czy wpływ klęsk żywiołowych. 
Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pyt. 3 dotyczy projektu umowy 
(§ 4 ust. 2) Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu kar umownych, których suma nie 
przekroczy 10% wartości netto przedmiotu Umowy? 
Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pyt. 4 dotyczy projektu umowy 
(§ 3 ust. 3) Czy Zamawiający wprowadzi możliwość wstrzymania dostaw w przypadku nierealizowania 
płatności? 
Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pyt. 5 dotyczy SIWZ 
(Rozdział 9 ust. 9.1.) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie dokumentów (katalogów, folderów)w 
postaci elektronicznej na płycie CD wraz z oświadczeniem potwierdzającym zgodność kopii na płycie z 
elektronicznymi pierwowzorami? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.  

Pyt. 6 dotyczy SIWZ 
(Rozdział 9 ust. 9.1.) 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?  
Odp.: W przypadku dostarczenia dokumentów w formie papierowej, Wykonawca zobowiązany jest 
poświadczyć każdą stronę za zgodność z oryginałem, zgodnie z rozdziałem VI pkt. 8.11-8.13 SIWZ. 
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Pyt. 7 dotyczy SIWZ 
(Rozdział 9 ust. 9.1.) Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia próbek, jeśli produkt był kupowany 
wcześniej? 
Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pyt. 8 dotyczy pakietu nr 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie cen jednostkowych z dokładnością do 3-4 miejsc po przecinku, 
gdzie jednostką miary jest sztuka? Uzasadnieniem jest fakt, że ceny jednostkowe materiałów zużywalnych tj. 
ezy są bardzo niskie. 
Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
 
 

                                                           mgr Ewa Mołek 
 
 

Z upoważnienia Dyrektora SPSKM  
                                         Z-ca Dyr. ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy  

                                                                mgr Ewa Mołek  
23.08.2018 r. ………………………………….. 
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