
   

 

 

 

  
 

 

 

Kraków, 13.12.2016r 
 

 

 

 

 

Wszyscy Wykonawcy 

 

 

 
 

Dotyczy: postępowania ZP-26/16: „Zestawy do separatora Trima będącego na wyposażeniu zamawiającego” 

 
 

Pytanie:   
Wniosek o wyjaśnienie treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą PZP, zwracamy się                           

z wnioskiem o wyjaśnienie postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dalej zwaną SIWZ,                             

w poniższym zakresie: 

 

Pytanie:   
1.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łącznie z zestawami do wykonywania zabiegów cytaferezy 

kompatybilnego z nimi roztworu ACD-A w ilości niezbędnej do realizacji zamówienia? Wyjaśniamy, że zamierzamy 

zaoferować nowe zestawy Trima wyposażone przez producenta w bezpieczny adapter do podłączenia roztworu 

ACD-A. Zestawy te spełniają wszystkie wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia oraz są 

kompatybilne z separatorem Trima Accel, który Państwo posiadają. Do zestawów tych dedykowane są specjalne 

pojemniki z roztworem ACD-A. W przypadku dostarczenia nowych zestawów Trima wraz z dedykowanym im płynem 

ACD-A Zamawiający nie będzie musiał nabywać dodatkowych łączników, które byłyby niezbędne do podłączenia 

nowych zestawów Trima do innych płynów ACD-A 

 

Odpowiedź:  

Tak, zamawiający wyraża zgodę 

 

 

Pytanie:   

2.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę zestawów oraz roztworu ACD-A jako dwóch osobnych pozycji w 

kalkulacji? 

 

Odpowiedź:  

Tak 

 

Pytanie:   

3. 

§ 3 ust. 1 wzoru umowy 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by kara umowna za przekroczenie terminu dostawy była naliczana od wartości 

brutto dostawy, której dotyczy zwłoka? 

Odpowiedź:  

Nie 

 

 
 



   

Pytanie:   

4. 

§ 4 ust. 3 wzoru umowy 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postanowień dotyczących rozpatrzenia reklamacji jakościowych w 

poniższy sposób? 

„Natomiast w przypadku reklamacji, o której mowa w ust. 2 pkt b, Dostawca zobowiązany jest do rozpatrzenia 

reklamacji i ustosunkowania się do niej w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. W razie uznania reklamacji przez 

Dostawcę lub braku odpowiedzi ze strony Dostawcy na wniesioną reklamację w powyższym terminie Dostawca na 

swój koszt i ryzyko wymieni w ciągu kolejnych 7 dni roboczych wadliwe zestawy na zestawy wolne od wad.” 

Odpowiedź:  

Tak, zamawiający wyraża zgodę 

 

 

Pytanie:   

5. 

§ 5 wzoru umowy 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na poniższą zmianę tego postanowienia wzoru umowy w zakresie dotyczącym 

zmiany stawki podatku VAT? 

„Jeżeli po zawarciu umowy zostanie zmieniona stawka podatku VAT na przedmiot umowy, cena ulegnie 

odpowiedniej zmianie z dniem wejścia w życie odpowiedniego aktu prawnego wprowadzającego tą zmianę, bez 

konieczności składania przez Strony dodatkowych oświadczeń, przy czym cena netto pozostanie bez zmian”. 

 

Odpowiedź:  

Tak, zamawiający wyraża zgodę 

 

 

Pytanie:   

6.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w § 5 wzoru umowy poniższego postanowienia? 

„Poniższe zmiany przedmiotu umowy nie wymagają zmiany niniejszej umowy, o ile zmienione wyroby będą nadal 

spełniać wymagania zawarte w Opisie Przedmiotu Zamówienia : 

 zmiana nazwy własnej, 

 zmiana numeru katalogowego, 

 zmiana producenta (w ramach grupy kapitałowej, do której należy producent zaoferowanych 

wyrobów), 

 zmiana sposobu opakowania czy konfekcjonowania lub specyfikacji, która nie spowoduje 

pogorszenia jakościowego lub zmiany funkcjonalności. 

Dostawca powiadomi Zamawiającego na piśmie o zmianach wskazanych w poprzednim zdaniu z odpowiednim 

wyprzedzeniem. Zamawiający dopuszcza również wprowadzenie w trybie aneksu do umowy innych zmian 

dotyczących przedmiotu umowy niż wskazane w pierwszym zdaniu, przy zachowaniu zgodności z wymaganiami 

zawartymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia, o ile będzie to korzystne dla Zamawiającego lub o ile wskutek zmiany 

Zamawiający otrzyma przedmiot zamówienia o wyższych (lepszych) parametrach”. 

 
Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę nazwy własnej, numeru katalogowego, sposobu konfekcjonowania, zmianę 

producenta w ramach  grupy kapitałowej, do której należy producent zaoferowanych wyrobów, zmianę sposobu 

opakowania czy konfekcjonowania wyrobu. 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę specyfikacji przedmiotu zamówienia 

 

 

 



   

Pytanie:   
 

7. 

§ 6 ust. 3a wzoru umowy: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę tego postanowienia i zobowiąże się zamówić co najmniej 70% ilości 

przedmiotu zamówienia? 

 
Odpowiedź:  

Tak 

 

 

Pytanie:   
8. 

§ 6 ust. 3a wzoru umowy 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w § 6 ust. 3a wzoru umowy poniższego zdania? 

„Jeżeli w okresie obowiązywania umowy Zamawiający nie zamówi wszystkich zestawów stanowiących przedmiot 

zamówienia, Strony mogą przedłużyć czas obowiązywania umowy, nie więcej jednak niż o 6 miesięcy.” 

Odpowiedź:  

Tak, Zamawijaący wyraża zgodę 

 

 

 

Jolanta Zatorska  

 

 


