
 

 

 

  
 

 

 

Kraków, 29.03.2016 
 

 

 

Wszyscy Wykonawcy 
 

 

 

Dotyczty: Odczynniki do badania krwi i płyn ACD-A, przetarg ZP-8/16 

 

 

Dotyczy Części nr 1  

1. Prosimy o podanie jaki okres czasu obejmuje zapotrzebowanie odczynników podane w części nr 
1  oraz jaki ma być czas realizacji umowy ?  
 
Odpowiedź: 
Termin wykonania zamówienia : Część I, III: 07.04.2016 do 31.03.2017r,  Część II: 01.06.2016 
do 31.05.2017r 
 

2. Prosimy o uściślenie zapotrzebowania w pozycji nr 7 odczynnik do oznaczania amylazy . Czy 
Oferent ma zaproponować 2 opakowania  amylazy o wielkości 8x5 ml czy  2 opakowania 
odczynnika o wielkości  12 x 20 ml  ?  

 
Odpowiedź: 
2 opakowania odczynnika o wielkości  12 x 20 ml  

 
3. Czy Zamawiający  w związku z wprowadzeniem nowej wersji odczynników producenta aparatu,  

dopuści :  
 - w pozycji nr 20 – odczynnik do fosforu wielkość opakowania  8 x 10 ml  ( 1333  oznaczeń )  

ilość opakowań 12  

- w pozycji nr 23 – odczynnik do oznaczenia żelaza wielkość opakowania  10 x 20 ml (  2000  

oznaczeń ) ilość opakowań 4  

Odpowiedź: 
-pozycja 20: 8x10 ml, 6 opakowań 
-pozycja 23 10x20 ml, 4 opakowania 

 

4. Prosimy o wyjaśnienie  postanowień umowy :  
„W rezultacie udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego ZP – 8/16 /część 

…………………/ – Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. 2004 

Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), zawiera się Umowę, której przedmiotem są sukcesywne dostawy 

odczynników i materiałów zużywalnych do analizatora ………………………………… określonych 

w opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 2 do niniejszej umowy) wraz ze zobowiązaniami 

gwarancyjnymi i naprawczymi Dostawcy wobec Zamawiającego. ” 

Czy w związku z zapisem umowy Zamawiający oczekuje, aby wtrakcie trwania umowy analizator 

z części nr 1 objęty był gwarancją ? Jeśli tak to to prosimy o dodanie do części nr 1 dodatkowego 

wiersza / pozycji nr 39 / na wycenę  dodatkowych usług.Koszty tej usługi zawierać będą pełne 



zobowiązania gwarancyjne i naprawcze analizatora Konelab 30 PRIME  Koszty te ze względu na 

różnicę wysokości podatku VAT nie  mogą być doliczone do kwoty odczynników .  

Uzasadnienie : Analizator jest własnością Zamawiającego i nie jest już objęty gwarancją  

 
Odpowiedź: 
-Zamawiający nie oczekuje objęcia analizatora Konelab 30 PRIME żadnymi dodatkowymi 
gwarancjami 

 

5. Czy Zamawiający nie powinien uzupełnić załącznika o jeszcze jeden zestaw konserwacyjny 
PRIME 30 12-M MAINT. KIT  w ilości 1 szt ? 

Odpowiedź: 
-Tak, do oferty ma być dodany taki zestaw konserwacyjny 

 

Pytania do umowy (zał. nr 2): 

6. §3 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: 
,,Strony uzgadniają ,że w przypadku przekroczenia terminu dostaw, o którym mowa w § 1 ust. 2 

niniejszej umowy Dostawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1% wartości brutto 

niedostarczonego w terminie towaru, za każdy dzień zwłoki.”? 

7. §3 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby kara umowna była liczona od wartości 
niezrealizowanej części umowy? 

Uzasadnienie: W przypadku odstąpienia od umowy na etapie np. zrealizowania umowy w 90%, kara 

ta winna być liczona od części, której Wykonawca nie zrealizował. Kara liczona od wartości całej 

umowy (dwuletniego kontraktu), staje się wówczas nieadekwatna do ewentualnego uchybienia 

Wykonawcy.  

Odpowiedź: 
-Zamawiający nie dopuści proponowanych zapisów 

 

 

Jolanta Zatorska 


