
   

 

 

 

  
 

 

 

Kraków, 12.06.2017 
 

 

 

Wszyscy Wykonawcy 
 

 
 

dotyczy: przetargu nieograniczonego - ZP- 6/17  
Odczynniki do badania krwi oraz dostawy roztworu wzbogacającego do przechowywania Koncentratów 
Krwinek Płytkowych otrzymywanych metodą zlewania kożuszków leukocytarno-płytkowych 
 
 

 

Dotyczy: Projektu umowy  
1. (§5 ) Czy Zamawiający dopuści, po każdorazowej konsultacji z Zamawiającym w razie zaistnienia 

niniejszej sytuacji, możliwość zaoferowania zamiennika produktu w trakcie realizacji umowy, o innej 
nazwie, kodzie i/lub sposobie opakowania produktu oraz zbliżonych parametrach jakościowych w 
stosunku do produktu zaoferowanego w danej pozycji oferty w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych 
od Wykonawcy, jest on niedostępny u producenta? W przypadku innego sposobu pakowania 
(konfekcji), cena za opakowanie zbiorcze oferowanego zamiennika zostałaby przeliczona w ten 
sposób, że cena za sztukę lub oznaczenie zamiennika byłaby równa cenie za sztukę lub oznaczenie 
produktu znajdującego się danej pozycji umowy. 
Uzasadnienie: Wprowadzenie niniejszego zapisu pozwoli zarówno na zabezpieczenie ciągłości 
procesu diagnostycznego i uchroni, zarówno Zamawiającego oraz Wykonawcę przed 
nieoczekiwanymi oraz niezależnymi od nich skutkami wypadków losowych, do których mogą należeć: 
czasowa awaria linii produkcyjnej u producenta, czasowe wycofanie produktu przez producenta brak 
dostępności surowców, niekorzystne zmiany makroekonomiczne czy wpływ klęsk żywiołowych? 

2. (§5 ) Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT dla produktu w przypadku uzasadnionej przez 
producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i możliwości zastosowania uprzywilejowanej stawki VAT, 
zgodnie z zapisami Ustawy o VAT? 

3. (§5 ) Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT w przypadku uzasadnionej przez producenta 
zmiany klasyfikacji wyrobu i braku możliwości dalszego stosowania uprzywilejowanej stawki VAT, 
zgodnie z zapisami Ustawy o VAT, z jednoczesnym podwyższeniem ceny jednostkowej brutto? 

4. (§3 ust. 1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości NETTO? 
5. (§3 ust. 2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości NETTO? 
6. (§3 ust. 3) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości NETTO? 
7. (§3 ust. 3, 2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kary od wartości niezrealizowanej  części 

umowy? Uzasadnienie: Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana  w sposób 
prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to 
zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała 
charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną 
szkodą a wysokością kary umownej. 

8. (§3 ust. 1) Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu kar umownych, których suma 
nie przekroczy 10% wartości netto przedmiotu Umowy? 

 

Odpowiedź: 

Ad 1. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zamiennika produktu w trakcie realizacji umowy, o innej nazwie, kodzie i/lub 

sposobie opakowania produktu ale nie wyraża zgody na zaoferowanie zamiennika produktu zbliżonych parametrach 

jakościowych w stosunku do produktu zaoferowanego. Parametry jakościowe maja być zgodne z SIWZ. Wyjątkiem od tej reguły 

będzie odczynnik do magnezu gdzie zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktu o zbliżonych lub lepszych 

parametrach jakościowych od pierwotnie opisanego w SIWZ.  



   

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę sposobu obliczania ceny za jednostkę odczynnika (produktu) odnośnie proponowanych 

zmian sposobu konfekcjonowania.  

Ad 2. Tak, zamawiający wyraża zgodę 

Ad 3. Tak, zamawiający wyraża zgodę 

Ad 4. Nie, zamawiający nie wyrazi zgody 

Ad 5 .Nie, zamawiający nie wyrazi zgody 

Ad 6. Nie, zamawiający nie wyrazi zgody 

Ad 7. Nie, zamawiający nie wyrazi zgody 

Ad 8. Nie, zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dotyczy Części III Opisu przedmiotu zamówienia, Załącznik do pkt. D, ppkt. 1 SIWZ (załącznik nr 2 do 

umowy) 

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie roztworu wzbogacającego, którego objętość pojemnika wynosi 

300 ml, a pozostałe parametry są zgodne z wyspecyfikowanymi w SIWZ?  

2. Czy Zamawiający dopuści, w przypadku udzielenia odpowiedzi negatywnej na pytanie nr 1, pojemniki z 

roztworem wzbogacającym w opakowaniu 250 ml? 

 

Odpowiedź: 

Ad 1. Nie, zamawiający nie dopuści proponowanej objetosci 

Ad 2 .Nie, zamawiający nie dopuści proponowanej objetosci 
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