
Lublin, dnia 1 października  2013 roku  

SzNSPZOZ. N-ZP-372-39/13

Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu

W związku ze skierowanymi zapytaniami dotyczącymi zapisów SIWZ na dostawę odczynników
laboratoryjnych Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie 1: I.     Dotyczy: wzoru umowy
Z uwagi na uchwaloną zmianę ustawy Prawo zamówień" publicznych, a zwłaszcza art. 24
ust.  1, a  także mając na uwadze zasady miarkowania i proporcjonalności kar umownych
proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na:
1. Dodanie do urnowy postanowienia o brzmieniu:

„Suma naliczonych kar umownych nie przekroczy 4,5 % wartości umowy"?
2. Zmianą brzmienia § 10 ust. 2 wzoru umowy na następujące:

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) w wysokości 50 zł - za każdy dzień zwłoki w dostawie i montażu „aparatu" i/lub

wykonaniu  obowiązków  przewidzianych  w  §  2  ust.  4  umowy  w  stosunku  do
terminów określonych w umowie.

b)  w  wysokości  150  zł  -  za  każdy  dzień  zwłoki  w  dostawie  towaru  lub  w
wypełnieniu  obowiązków  przewidzianych  w  §  5  w  przypadku,  gdy  wartość
wynagrodzenia określonego w § 4 ust, l umowy wynosi do 20 000 zł, w wysokości
250  zł  •  za  każdy  dzień  zwłoki  w  dostawie  towaru  lub  w  wypełnieniu
obowiązków  przewidzianych  w  §  5  w  przypadku,  gdy  wartość  wynagrodzenia
określonego w § 6 ust. l lit. b) umowy wynosi powyżej 20 000 zł w wysokości 500
zł  -  w  razie  odstąpienia  od  umowy  przez  Wykonawcą  lub  przez
Zamawiającego wskutek okoliczności za które odpowiada Wykonawca lub w
razie wypowiedzenia umowy przez Wykonawcą z przyczyn od niego zależnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy stanowiącego załącznik do
SIWZ.

Pytanie 2:  II  Dotyczy: wzoru umowy
Proszę  o  wyjaśnienie,  jakie  terminy  dostaw  będą  obowiązywały  w  związku  z  realizacją
umowy?

Odpowiedź:  Zamawiający  zmienia  brzmienie  par.  2  ust.  1  lit.  b  wzoru  umowy  poprzez
nadanie  mu brzmienia:  w terminach i  asortymencie  określonym przez  Zamawiającego,  przy
czym terminy dostawy nie będą krótsze niż  5 dni kalendarzowych.

Pytanie  3:  Czy Zamawiający w pakiecie 1 pozycja 25 dopuści opakowanie zawierające 20 sztuk
podłóż transportowych?
Odpowiedź: Tak.

 Pytanie 4: Dotyczy zapisów SIWZ – ROZDZIAŁ IV. Termin wykonania zamówienia – Zadanie 5.

Prosimy o wyrażenie zgody na dostarczenie analizatora w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w SIWZ.



Pytanie 5: Dotyczy projektu umowy (Załącznik nr 3b) -  §6 ust. 5.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu płatności z 60 na 30 dni od daty otrzymania
prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Zamawiającego?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy stanowiącego załącznik
do SIWZ.

Pytanie 6:
Dotyczy zestawu nr 1:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z pakietu podłóż mikrobiologicznych (poz. 1- 13)?
Obecny układ pakietu nie ma uzasadnienia merytorycznego, ogranicza jedynie udział w przetargu
większej  liczbie  Wykonawców.  Zamawiający  dokonując  podziału  pakietu  na  grupy tematyczne
zwiększa  możliwość  uzyskania  korzystniejszej  ceny  pakietu  przy  równoczesnym  zachowaniu
wysokiej  jakości.  Firmy specjalizujące  się  w  danej  dziedzinie  będą  miały  możliwość  złożenia
najkorzystniejszej oferty pod względem jakościowym i ekonomicznym.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w SIWZ.

W związku z  treścią art. 38 ust.1 pkt 3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych  Zamawiający  przedłuża  termin  składania  ofert.  Nowym  terminem  składania
ofert  jest dzień 04.10.2013 godzina 9:00, zaś otwarcia ofert jest dzień 04.10.2013 godzina 9:30.


