
Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/ /19 Data: 27.03.2019 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do Laboratorium Mikrobiologicznego na
potrzeby „Pro-Medica" w Ełku Sp. z o. o.”(Znak postępowania: 843/2019).

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986
ze zm.)  Zamawiający  przekazuje  treść  zapytań  dotyczących  zapisów  specyfikacji  istotnych  warunków
zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

Prosimy o odpowiedź na poniższe pytania dla pakietów nr 1 i 3:

1. Czy Zamawiający udostępni SIWZ wraz z załącznikami w formie edytowalnej, w celu przygotowania
przejrzystej oferty przez Wykonawcę ? 

Odp. Tak. 

2. Dotyczy załącznika nr 8 do SIWZ: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie kolumny pt. „numer
katalogowy” w formularzu sortymentowo- cenowym, w celu lepszej identyfikacji produktu przy realizacji
zamówienia ? 

Odp: Tak. Modyfikacja załącznika nr 8 .

3. Dotyczy rozdziału VIII pkt. 5.3. SIWZ:  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesłanie katalogów w
formie elektronicznej na płycie CD z uwagi na obszerność dokumentacji ? 

Odp: Tak. 

4. Dotyczy pakietu nr 3: Czy Zamawiający oczekuje w pozycjach 1, 2, 3, 4 załącznika nr 1 do SIWZ
automatycznych  testów  kompatybilnych  z  analizatorem  Vitek  2,  który   pracuje  w  Laboratorium
Mikrobiologicznym ? 

Odp: Tak. 

5. Dotyczy  pakietu  nr  3: Czy  Zamawiający  oczekuje  w  pozycjach  3,  4  załącznika  nr  1  do  SIWZ,
zaoferowania wszystkich dostępnych dla poszczególnych pozycji,   testów antybiogramowych z oferty
 firmy?

Odp: Tak. 



Pytania do projektu umowy (zał. nr 5 do SIWZ):

6. §2 ust. 6 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na poniższe terminy ważności?

Pakiet nr 3 poz. 5 formularza asortymentowo- cenowego: min. 4 tygodnie od dnia dostarczenia,

Pakiet nr 3 poz. 6 formularza asortymentowo- cenowego: min. 8 tygodni od dnia dostarczenia,

Pakiet nr 3 poz. 7 formularza asortymentowo- cenowego: min. 7 tygodni od dnia dostarczenia,

Pakiet nr 3 poz. 8 formularza asortymentowo- cenowego: min. 6-8 tygodni od dnia dostarczenia.

Uzasadnienie: ze względu na skład i komponenty nie można określić terminu ważności odczynników
na  minimum  określone  przez  Zamawiającego.  Wykonawca  nie  ma  prawa  gwarantować  okresu
ważności dłuższego niż zalecany przez producenta.

Odp: Tak. 

7.  §3  ust.  7  –  Czy  Zamawiający  wyraża  zgodę  na  modyfikację  postanowienia  umownego  na:
,,Wykonawca do dostawy towaru zobowiązany jest  dołączyć fakturę VAT, dokument WZ bądź inny
dokument  potwierdzający  realizację  zamówienia,  który  zawiera:  nazwę,  ilość,  cenę  oraz  serię
poszczególnych pozycji. W przypadku dołączenia dokumentu WZ bądź innego dokumentu – faktura
ma być dostarczona do 5 dni roboczych”? Uzasadnienie: Ze względu na wewnętrzne zmiany procedur
korporacyjnych oraz przeniesienie magazynu Wykonawca nie ma już możliwości dołączania faktur do
paczki z realizowanym zamówieniem. Wykonawca każdorazowo dołączy do zamówienia specyfikację
wysyłkową określającą w sposób szczegółowy m.in. rodzaj i ilość dostarczonego towaru, cenę, numer
katalogowy/  serię  i  datę  ważności.  Ponadto  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  każdorazowego
wystawienia  faktur  w  dniu  wysyłki  towaru  do  Zamawiającego  oraz  do  jej  niezwłocznego  (tj.  z
zachowaniem  5-cio  dniowego  terminu)  dostarczenia  (wedle  wyboru  Zamawiającego)  za
pośrednictwem poczty na adres siedziby Zamawiającego lub w formacie PDF za pośrednictwem drogi
elektronicznej na wskazany przez Zamawiającego adres email. 

Odp: Tak. 

8. §6 ust. 1 lit. a  – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,za
każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie 3% wartości brutto zamówionego a niedostarczonego w
terminie towaru, z naruszeniem terminów wskazanych w § 3 ust. 4.”? 

Odp: Nie. 

9. §6 ust. 1 lit. c  – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,w
wysokości  5%  wartości  brutto  niezrealizowanej  części  przedmiotu  umowy  w  przypadku  gdy
Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności z które odpowiada Wykonawca.”? 

Odp: Nie. 

10. §6 ust. 2  – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu do 5 dni roboczych? 

Odp: Tak. Modyfikacja załacznika nr 5. 

11. §6 ust. 3  – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie postanowienia umownego? 

Odp: Nie. 

12. §6 ust. 3  – Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie postanowienia, Wykonawca prosi
o  wyjaśnienie  na  czym ma polegać  przykładowe działanie,  jak  obliczyć  ewentualną  karę  na  jego
podstawie  oraz  informację  w  jakich  jednostkach  jest  wyrażane?  Uzasadnienie:  Wykonawca  nie
rozumie  przedmiotowego  zapisu.  Prosimy  o  wyjaśnienie  jak  otrzymać  iloczyn  wartości  umowy



( przykładowo 100 tys. zł) po przemnożeniu go przez 01.04.2019 – 19.09.2019r. 

Odp:  Zamawiajacy obliczy ewentualną karę poprzez iloraz wartości  przedmiotu umowy i  liczby dni
trwania umowy po czym wynik działania pomnozy przez liczbę dni pozostałych do wykonania umowy i
pomnozy przez 20% kary. 

13. §6 ust. 4  – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,W
przypadku  niewykonania  przez  Wykonawcę  zobowiązania  określonego  w  §  3  ust.  4  umowy,
niezależnie od uprawnienia Zamawiającego w zakresie prawa naliczenia kar umownych określonych w
ust. 1 pkt. a i b), Zamawiającemu po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy przysługuje prawo zakupu
zastępczego niezrealizowanego przedmiotu zamówienia u innego dostawcy lub producenta. W takim
wypadku  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zwrotu  różnicy  poniesionych  przez  Zamawiającego
kosztów wynikającą z ceny określonej w umowie a kosztem nabycia zastępczego. Zamawiający jest
obowiązany do udokumentowania poniesionych kosztów.”? 

Odp: Nie. 

14.  Dotyczy  Pakietu  II,  poz.  2  –  Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  opakowań
zawierających 20 testów w opakowaniu, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odp: Tak. 
15. Dotyczy Pakietu II, poz. 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu o  czułości  
98,2% oraz swoistości 98,4 %?
Odp: Nie. 
16. Dotyczy Pakietu II, poz. 4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji nr 4 z pakietu 
II?
Odp: Nie. 

  Z poważaniem


