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WSZYSCY 
 
dotyczy: odpowiedzi na pytania dotyczące treści zaproszenia do składania ofert na 
dzierżawę analizatora i sukcesywną dostawę odczynników wraz z kompletem materiałów 
kontrolnych i kalibratorów oraz innych materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do 
wykonywania badań immunochemicznych na  potrzeby Szpitala Specjalistycznego 
Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem 
 

W odpowiedzi na zapytania z dnia 22.05.2018 r. Zamawiający wyjaśnia, co 
następuje: 

1. Czy w Załączniku  nr 1 do zaproszenia do składania ofert, Tabela nr 2, pkt. 8, 
Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia instrukcji obsługi analizatora w 
wersji papierowej jeśli Wykonawca udostępni stronę internetową, na której 
wymagane dokumenty będą dostępne? 

Odp. Nie. 

2. Jeżeli Zamawiający nie wyra za zgody na powyższe, czy Zamawiający dopuści 
złożenie instrukcji obsługi analizatora na płycie CD? 

Odp. Nie. 

 

Pytania do umowy (zał. nr 3): 

3. §3 ust. 6 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia 
umownego na:  
,,W przypadku nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzenia trwającego dłużej 
niż 3 dni robocze (od momentu zgłoszenia tej nieprawidłowości przez 
Zamawiającego), Wykonawca zobowiązany jest podstawić nieodpłatnie sprzęt 
zastępczy, o podobnych lub lepszych parametrach technicznych albo wskazać 
pracownię, w której można będzie wykonać badania immunochemiczne (max. 
czas wykonania reakcji 7 dni roboczych, w tym czas przesyłki). W przypadku 
wykonania badań przez podmiot wskazany przez Wykonawcę, Zamawiający może 
obciążyć go różnicą kosztów wynikających z ceny oznaczonej w umowie a ceny 
wykonania badania u podmiotu trzeciego”? 

4. §4 ust. 1 lit. a – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie krańcowej daty 
wskazanej w §4 ust. 1 lit. a przeznaczonej na m.in. dostawę aparatu z uwagi na 
treść §3 ust. 2? 
Uzasadnienie: Na obecnym etapie postępowania nie jest znana data zawarcia 
umowy. 

5. §5 ust. 6 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie postanowienia 
umownego?  
Uzasadnienie: Ze względu na wewnętrzne zmiany procedur korporacyjnych 
Wykonawca nie ma już możliwości dołączania faktur do paczki z realizowanym 
zamówieniem. Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego wystawiania faktur 
w dniu realizacji zamówienia oraz do ich przesyłania na adres siedziby 
Zamawiającego (za pośrednictwem poczty/ kuriera) bądź w formacie PDF za 
pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Zamawiającego adres e-
mail. Wykonawca dołączy do zamówienia specyfikację wysyłkową określającą w 
sposób szczegółowy m.in. rodzaj i ilość dostarczonego towaru, cenę, numer 
katalogowy. Mając powyższe na uwadze prosimy o przychylne rozpatrzenie 
pytania. 



6. §5 ust. 7 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie po kropce sformułowania 
w brzmieniu: ,, Zamawiający dopuszcza przesyłanie faktur VAT emailem na adres: 
…………………………………… bądź pocztą lub pocztą kurierską na adres siedziby 
Zamawiającego ”? 
Uzasadnienie: Ze względu na wewnętrzne zmiany procedur korporacyjnych 
Wykonawca nie ma już możliwości dołączania faktur do paczki z realizowanym 
zamówieniem. Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego wystawiania faktur 
w dniu realizacji zamówienia oraz do ich przesyłania na adres siedziby 
Zamawiającego (za pośrednictwem poczty/ kuriera) bądź w formacie PDF za 
pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Zamawiającego adres e-
mail. Wykonawca dołączy do zamówienia specyfikację wysyłkową określającą w 
sposób szczegółowy m.in. rodzaj i ilość dostarczonego towaru, cenę, numer 
katalogowy. Mając powyższe na uwadze prosimy o przychylne rozpatrzenie 
pytania. 

7. §6 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu do 7 dni 
roboczych? 

8. §6 ust. 3 – Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, czy wyrazi zgodę 
na wydłużenie terminu do 5 dni roboczych? 

9. §6 ust. 5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia 
umownego na:  
,,W przypadku opóźnienia w dostarczeniu towaru Zamawiającemu po uprzednim 
zawiadomieniu Wykonawcy przysługuje prawo do zakupu zamówionego 
asortymentu u innego dostawcy, obciążając różnicą w cenie Wykonawcę”? 

10. §9 ust. 1 lit. a – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary 
umownej do 0,3%? 

11. §9 ust. 1 lit. a – Czy Zamawiający wyraża zgodę aby za podstawę naliczenia kary 
umownej przyjąć wartość zamówionego a niedostarczonego w terminie towaru?  

12. §9 ust. 5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej 
do 5%? 

13. §9 ust. 5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę aby za podstawę naliczenia kary 
umownej przyjąć wartość niezrealizowanej części zamówienia, a nie jak 
dotychczas wartość rocznego kontraktu?  

 

Odp. Postanowienia umowy pozostają bez zmian. 
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