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Rzeszów, 2014.01.21

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy odczynników wraz z udziałem w kontroli
międzynarodowej, dzierżawą analizatora parametrów krytycznych dla Izby Przyjęć Dzieci SOR połączony
z dzierżawą, instalacją programu monitorującego pracę analizatora i niezbędnej infrastruktury oraz
połączeniem aparatu do LIS.
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
(t. j. Dz. U. z 2013 poz. 907 ) uprzejmie informuje, że od Wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:
Dotyczy SIWZ:
1. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora
pracującego w oparciu o odczynniki rozpoznawane przez system dzięki czipom a nie kodom
kreskowym?
Odpowiedź: Tak.
2. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga zaoferowania analizatora pracującego w
oparciu o elektrody wymieniane niezależnie od siebie w miarę zużycia?takie rozwiązanie ogranicza
czynności obsługowe związane z wymianą do 1 na 12 lub 18 miesięcy i to wyłącznie wobec zużytej
elektrody oznaczającej pojedynczy parametr.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.
3. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie jak często Zamawiający planuje wykonywać oznaczenia kontrolne
i na ilu poziomach?
Odpowiedź: Zamawiający planuje wykonywanie oznaczeń kontrolnych 1 raz dziennie na trzech poziomach.
Dotyczy wzoru umowy
Par. 3 ust. 6 pkt 1) i par. 6 ust. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienie” na „zwłoka”?
Uzasadnienie:
„Opóźnienie” oznacza uchybienie terminowi bez względu na przyczynę tego uchybienia, natomiast „zwłoka” zgodnie
z art. 476 K.C., następuje w sytuacji, gdy dłużnik nie spełnia świadczenia wskutek okoliczności za które ponosi
odpowiedzialność. Kara umowna skategoryzowana jako zryczałtowane odszkodowanie, powinna być wymagalna
wyłącznie jeżeli została spowodowana okolicznościami, za które dłużnik (Wykonawca) ponosi odpowiedzialność na
zasadach ogólnych. Z powyższych przesłanek wynika, iż dla zachowania istoty instytucji kary umownej – nie może
ona zostać zastrzeżona na wypadek niedotrzymania terminu wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi.
Odpowiedź: Nie.
Par. 3. ust. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę „3 dni” na „3 dni robocze)?
Odpowiedź: Nie.

Par. 4 ust. 1 i par. 8 ust. 13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin płatności był liczony od daty
wystawienia faktury?
Uzasadnienie:
Utrzymanie zapisu w obecnej postaci spowoduje, iż niemożliwe będzie dokładne określenie terminu płatności
oraz powstania zobowiązania podatkowego.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Par.5 ust. 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po
bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem
dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?
Odpowiedź: Nie.
Par. 6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie ustępu o brzmieniu „ Całkowita wartość kar umownych nie może
przekraczać 4,95 % wartości brutto umowy.'?
Kara umowna ma na celu naprawienie szkody poniesionej przez Zamawiającego, ale nie może być nadmierna oraz
prowadzić do konieczności nieuzasadnionego ponoszenia przez wykonawcę nieproporcjonalnych obciążeń. Ponadto, w
razie gdyby szkoda była wyższa, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych na
podstawie par. 6 ust. 4.
Odpowiedź: Nie.
Par. 8 ust. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę „4 dni” na „4 dni robocze”?
Odpowiedź: Nie.
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść zapisów SIWZ w zakresie na jaki wyraził zgodę.
Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy PZP Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia
27.01.2014r. Godz. 09:00 Zamawiający informuje, że otwarcie ofert odbędzie się dnia 27.01.2014r. godz. 09.30 w
Budynku Zamówień Publicznych.
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