Sekcja Zamówień Publicznych

faks: 18 3372 710

e-mail: zampub@szpitallimanowa.pl

Pismo: NZ/21/D/N/AC/2019/59/2019

Limanowa dnia: 2019-04-11

Wszyscy zainteresowani !!!
ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ nr 1
Informujemy, iż w dniu 2019-04-09 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 38 ust. 2 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
Zamówień Publicznych (T.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986) w trybie przetarg nieograniczony, na:
Dostawy odczynników, kontroli, kalibratorów, materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych wraz z dzierżawą
analizatora do badań immunologicznych,
Treść wspomnianej prośby jest następująca:
Pytanie nr 1.

Dotyczy pkt. 8.4..4) SIWZ oraz pkt. 4 par. 1 projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie kart charakterystyk substancji niebezpiecznych w formie elektronicznej?
Uzasadnienie: karta charakterystyk zawiera od 15 do 55 stron. Nadmieniamy również, iż zgodnie z MEDDEV. 2.14/3 rev.1,
wytyczną Komisji Europejskiej, stanowiącą pomocniczą interpretację zapisów Dyrektywy IVD 98/79 odnośnie instrukcji
dostarczanych z wyrobem, dopuszczone są dokumenty na nośnikach elektronicznym (np. CD-ROM lub pendrive).
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 2. Prosimy o poprawienie treści pkt. 18.2 SIWZ nazwa zadania jest błędnie wpisana. Postępowanie dotyczy
dostawy odczynników, kontroli, kalibratorów i materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych wraz z dzierżawą analizatora do
badań immunologicznych.
Odpowiedź: Zamawiający poprawia.
Pytanie nr 3. Czy Zamawiający poprzez zapis "Wydajność aparatu min. 80 badań na godzinę" rozumie konieczność
zaoferowania takiego analizatora, którego maksymalna wydajność będzie nie mniejsza niż 80 testów/h, jednocześnie dopuszcza,
że wydajność ta może być niższa przy pewnych panelach zlecanych oznaczeń?
Odpowiedź: Tak.
Pytanie nr 4. Dot. pkt 23 parametry techniczno-użytkowe analizatora immunologicznego - Zwracamy się z prośbą o
doprecyzowanie jaką ilość tonerów na rok Zamawiający wymaga?
Odpowiedź: Około 13 sztuk na 1 rok (zależne od ilości badań).
Pytanie nr 5.

Dotycz pkt. 2 par. 1 projektu umowy

Prosimy o podanie minimalnego progu wykonania umowy.
Odpowiedź: 100%.
Pytanie nr 6.

Dotycz pkt. 4 par. 2 projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostaw na Cito z 2 dni roboczych na min. 72h?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 7.

Dotyczy pkt. 6 par. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: "W przypadku nieterminowej płatności faktur Wykonawca obciąży
Zamawiającego odsetkami z tytułu opóźnionej zapłaty zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w
transakcjach handlowych (Dz.U. z 2013 r. Poz. 403 z późn. zm.)"?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 8.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację pkt. 1.1) par. 5 projektu umowy na:

"Zamawiający informuje iż:
1)
Zamówienia będą przekazywane faksem pod nr ……………..lub drogą elektroniczną na adres email: ………………….. przez
osoby wskazane w umowie w pkt. 5 par. 5 umowy".
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.
Pytanie nr 9.

Dotyczy pkt. 7 par. 5 projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu ważności dostarczonych odczynników z 6 miesięcy na min. 5 miesięcy?
Odpowiedź: Tak.
Pytanie nr 10. Czy w związku z regulacją art. 144 ust.1 ustawy PZP Zamawiający zechce wprowadzić do wzoru umowy zapis
o dopuszczalności wprowadzenia zmian w brzmieniu przedstawionym poniżej?
Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie:
- numeru katalogowego produktu (zmiana nr kat nie wymaga aneksowania umowy)
- nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów
- przedmiotowym/ produkt zamienny
- sposobu konfekcjonowania (zmiana nr kat nie wymaga aneksowania umowy)
- liczby opakowań
- wymiany/ uzupełnienia elementów składowych aparatury w sytuacji gdy:
wykonawcę produkt zmodyfikowany/ udoskonalony

-wprowadzony zostanie do sprzedaży przez

- wystąpi przejściowy brak produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu
zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową
Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej, wartości umowy i nie mogą być niekorzystne dla
Zamawiającego.
Strony dopuszczają zmianę cen jednostkowych preparatów objętych umowa w przypadku zmiany wielkości opakowania
wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową.
Odpowiedź: Tak.
Przedstawione stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii, zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2
ustawy pzp, zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
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