
Odpowiedzi na zapytanie 4

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/ /20 Data: 17.11.2020 r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę testów do diagnostyki Sars-CoV-2 metodą PCR na potrzeby
”Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. (Znak postępowania: 3903/2020).

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.
zm.)  Zamawiający  przekazuje  treść  zapytań  dotyczących zapisów specyfikacji  istotnych warunków zamówienia
wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

Pytanie Nr 1 – dot. SIWZ

Czy Zamawiający zgodnie ze swoim zapotrzebowaniem  w formularzu ofertowym zużycia 18 000 testów 
(180 opakowań zbiorczych  po 100 oznaczeń) , wyrazi zgodę na  produkt równoważny, ale konfekcjowany 
w opakowaniach  zbiorczych  po 120 testów i tym samym wyrazi zgodę na zaoferowanie i dostarczenie 
150 opakowań ( każde po 120 testów) zamiast 180 op. ( każde po 100 testów)? Liczba zamawianych 
testów pozostanie  bez zmian i w pełni zabezpieczy wymagane zapotrzebowanie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie Nr 2 – dot.  Załącznik nr 5 – Projekt Umowy 

§3 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego  na: ,Zamawiający 
zobowiązuje się do składania zamówień w formie elektronicznej za pośrednictwem emaila na adres: 
………………………………. . Zamawiający zastrzega sobie prawo zamawiania każdej ilości towaru bez 
względu na opakowania zbiorcze z wyłączeniem towarów dla których wymaga się zachowania ich 
sterylności.”?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zamówień będzie dokonywał w formie elektronicznej za 
pośrednictwem e-mail oraz zastrzega sobie prawo zamawiania każdej ilości towaru bez względu na 
opakowania zbiorcze z wyłączeniem towarów dla których wymaga się zachowania ich sterylności.

Pytanie Nr 3 – dot.  Załącznik nr 5 – Projekt Umowy 

§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 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 od momentu 
dostarczenia towaru do Zamawiającego.”?
Uzasadnienie: Wykonawca zwraca się z prośbą o rozszerzenie zapisu o możliwość dostarczania  wraz z 
towarem zamiast dokumentu WZ również inny dokument. Wykonawca do każdorazowego zamówienia 



dołącza specyfikacje wysyłkową w sposób szczegółowy określającą m.in. nazwę produktów, ilość, rodzaj, 
cenę oraz serię poszczególnych pozycji.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie Nr 4 – dot.  Załącznik nr 5 – Projekt Umowy 
§5 ust. 1 lit. a – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego  na:
,,za każdy dzień rozpoczęty zwłoki w dostawie, w wysokości 2% wartości brutto niezrealizowanej części 
zamówienia cząstkowego, z naruszeniem terminów wskazanych w § 3 ust. 4 i 5.”?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie Nr 5 – dot.  Załącznik nr 5 – Projekt Umowy 
§5 ust. 1 lit. b – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego  na:
,,w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy w przypadku gdy Zamawiający 
rozwiąże umowę z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca.”?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie Nr 6 – dot.  Załącznik nr 5 – Projekt Umowy 
§5 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu przeznaczonego na wymianę 
wadliwego przedmiotu umowy na niewadliwy do 5 dni roboczych? 
Odpowiedź: Powyższe zagadnienie reguluje §7 ust. 2 i 3.

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi
 i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SIWZ.

             Z poważaniem


