Warszawa, dnia 03.10.2016r.
Nr sprawy SPZOZ.U.647/2016

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą” Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa -Ursynów zawiadamia, iż w postępowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p.n. „dostawa odczynników do
analizatora VITROS 350 wraz ze świadczeniem usług serwisowych” (Nr sprawy
SPZOZ.U.647/2016 wpłynęły zapytania do treści SIWZ.
Treść zapytań wraz z odpowiedziami zamieszczono poniżej.
Zapytanie nr 1 z dnia 03.10.2016r.
Pytanie 1 – dotyczy SIWZ rozdział 3 “Opis przedmiotu zamówienia”, pkt 11
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynników z terminem ważności nie krótszym
niż 6 miesięcy od daty dostarczenia zamówienia?
Odpowiedź: Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynników z terminem ważności nie
krótszym niż 6 miesięcy od daty dostarczenia zamówienia. Zamawiający dokonał modyfikacji
zapisów:
1. Pkt. 3.11 SIWZ poprzez zmianę zapisu w brzmieniu:
„Wykonawca udzieli gwarancji na odczynniki na okres nie krótszy niż termin ważności podany
przez producenta, nie krótszy jednak niż 9 miesięcy od dnia dostarczenia zamówienia
Zamawiającemu”
na zapis w brzmieniu:
„Wykonawca udzieli gwarancji na odczynniki na okres nie krótszy niż termin ważności podany
przez producenta, nie krótszy jednak niż 6 miesięcy od dnia dostarczenia zamówienia
Zamawiającemu.”
2. § 11 wzoru umowy (załącznik nr 7 do SIWZ) poprzez zmianę zapisu w brzmieniu:
„Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres ważności podany na opakowaniu
przez producenta, ale nie krótszy niż 9 miesięcy od momentu dostarczenia Zamawiającemu.”
na zapis w brzmieniu:
„Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres ważności podany na opakowaniu
przez producenta, ale nie krótszy niż 6 miesięcy od momentu dostarczenia Zamawiającemu.”
Pytanie 2 – dotyczy SIWZ rozdział 3 “Opis przedmiotu zamówienia” , pkt. 5c oraz wzoru umowy
§3 ust.1.2

Prosimy o doprecyzowanie jakiej usługi serwisowej wymaga Zamawiający pod pojęciem
“koordynacja odczynników, kalibratorów i zmetryfikowanych surowic”?
Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji powyższego zapisu poprzez wykreślenie.
Zamawiający zmodyfikował zapisy:
1. Pkt. 3.5.c SIWZ – wykreślono;
2. § 3 ust 1 pkt 2 wzoru umowy (załącznik nr 7 do SIWZ) – wykreślono.
Pytanie 3 - dotyczy wzoru umowy §5 ust 1.2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmanę brzmienia ust 1.2 na następujący” wymiany w ciągu 7 dni
roboczych dostarczonego przedmiotu umowy, w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego jego
wad lub niezgodności z Zamówieniem”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyrazi zgody na zmianę brzmienia §5 ust 1.2 na następujący”
wymiany w ciągu 7 dni roboczych dostarczonego przedmiotu umowy, w przypadku stwierdzenia
przez Zamawiającego jego wad lub niezgodności z Zamówieniem”. Natomiast zamawiający dokonał
modyfikacji zapisów:
1. § 5 ust 1.2 wzoru umowy (załącznik nr 7 do SIWZ) poprzez zmianę zapisu w brzmieniu:
„wymiany w ciągu 2 dni roboczych dostarczonego przedmiotu umowy, w przypadku
stwierdzenia przez Zamawiającego jego wad lub niezgodności z zamówieniem,”
na zapis w brzmieniu:
„wymiany w ciągu 5 dni roboczych dostarczonego przedmiotu umowy, w przypadku
stwierdzenia przez Zamawiającego jego wad lub niezgodności z zamówieniem,”
Pytanie 4 – dotyczy wzoru umowy § 14 ust 4 oraz 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na natępującą modyfikację brzmienia § 14 :
ust. 4) nieprzystąpienia do świadczenia usług serwisowych w terminie zastrzeżonym w § 6 ust. 1 –
o wartości niewykonanych badań z powodu nieterminowej usługi serwisowej.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z warunkami SIWZ.
ust. 5) niewykonania świadczenia usług serwisowych polegających na usunięciu awarii lub usterek
w terminie określonym na podstawie § 6 ust. 3 – o wartości niewykonanych badań z powodu nie
usuniętej w terminie awarii lub usterki.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów § 14 ust 2 pkt 5 zgodnie z
powyższym zapytaniem, natomiast dokonał modyfikacji zapisu w brzmieniu:
„niewykonania świadczenia usług serwisowych polegających na usunięcia awarii lub usterek w
terminie określonym na podstawie § 6 ust. 3 - w wysokości 1% wartości umowy, za każdy dzień
opóźnienia.”
na zapis w brzmieniu:
„niewykonania świadczenia usług serwisowych polegających na usunięcia awarii lub usterek w
terminie określonym na podstawie § 6 ust. 3 - w wysokości 0,1% wartości umowy, za każdy dzień
opóźnienia.”
Pytanie 5 – dotyczy wzoru umowy § 15 ust 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na natępującą modyfikację brzmienia § 15 ust :
“w przypadku zmiany wysokości stawek podatkowych zmianie ulegną ceny jednostkowe brutto
towarów będących przedmiotem umowy , ceny jednostkowe netto pozostaną bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów § 15 ust 1 pkt 4 wzoru umowy
(załącznik nr 7 do SIWZ). Zamawiający dokonał modyfikacji ww. zapisów poprzez zmianę zapisu w
brzmieniu:
„gdy wskutek zmienianych na podstawie wprowadzonych po zawarciu umowy przez ustawodawcę
przepisów prawa dojdzie do zmiany wysokości stawek podatkowych dotyczących towarów
będących przedmiotem umowy – w takiej zostaną odpowiednio zmienione ceny jednostkowe
asortymentu wymienione w załączniku nr 1 i cena umowy określona w § 8, uwzględniając
dotychczasowe ceny jednostkowe asortymentu wcześniej dostarczonego.”
na zapis w brzmieniu:
„w przypadku zmiany wysokości stawek podatkowych zmianie ulegną ceny jednostkowe brutto
towarów będących przedmiotem umowy , ceny jednostkowe netto pozostaną bez zmian.”

