Warszawa, dnia 2.02.2015r.
Nr sprawy SPZOZ.U.77/2015

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r -Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą”
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa -Ursynów zawiadamia, iż w
p.n. „dostawy
postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
odczynników, materiałów zużywalnych, kontrolnych i kalibratorów wraz z dzierżawą
automatycznego analizatora” (Nr sprawy SPZOZ.U.77/2015) wpłynęły zapytania do
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
Treść zapytań wraz z odpowiedziami zamieszczono poniżej.
Zapytanie nr 1 z dnia 30.01.2015r.
1. Prosimy o zmianę zapisu pkt. 4 par. 1 projektu umowy na: „…………Zamawiający
gwarantuje zakup minimum 80% wartości umowy”.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
2. 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: -wprowadzony
zostanie do sprzedaży przez wykonawcę produkt zmodyfikowany/ udoskonalony
- 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: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora wyprodukowanego w 2012
roku?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie analizatora
wyprodukowanego w 2012 roku.
4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kontrola do HbA1C była liofilizowana?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę, aby kontrola do HbA1C była liofilizowana.

