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WSZ-EP-38/1032/2019     

                          wg rozdzielnika  
   

WYJAŚNIENIA DO SIWZ  
 

Dotyczy przetargu nieograniczonego powyżej 221 000 euro na dostawę odczynników  
wraz z dzierżawą analizatorów do badań biochemiczno-immunochemicznych, 

hematologicznych i koagulologicznych, nr sprawy: WSZ-EP-38/2019 

 

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi 
SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), uprzejmie wyjaśniamy:  
 
 
 I. Dotyczy SIWZ, Projekt Umowy nr 38/2019 – dostawa odczynników – Załącznik nr 4 do 
SIWZ:  
§4 ust. 8 tiret pierwszy:  
Czy Zamawiający dopuści możliwość uzyskania dostępu online 24h na dobę do aktualnych kart 
charakterystyk na stronie internetowej Wykonawcy?  
Jeżeli tak proponujemy uzupełnienie zapisu: „lub zapewni całodobowy dostęp online do karty 
charakterystyki na stronie internetowej pod adresem: www………..”  
Jeżeli tak, prosimy również o tożsamą modyfikację w Załączniku nr 3.2. do SIWZ, pakiet nr 2, Tabela 
– Warunki gwarancji, serwisu i inne, pkt. 6.  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
§6 ust. 1 pkt 1) i 2):  
Uprzejmie prosimy o dookreślenie zapisu poprzez dodanie:  
„za każdy dzień opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”  
Kara powinna pełnić funkcję dyscyplinującą, a nie paraliżującą. W obecnym brzmieniu zapisu 
Wykonawca nie ma wpływu na wysokość kary – nie zależy to od jego należytej staranności.  
Jeżeli tak, to prosimy o tożsamą modyfikację w §7 ust.1 pkt 1) i 2) Projektu umowy nr 38/2019 – 
dzierżawa analizatorów – Załącznik nr 5 do SIWZ.  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
§6 ust. 4 pkt 1):  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie terminu poprzez dodanie zapisu: „w dni 
robocze”?  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
II. Dotyczy SIWZ, Projekt umowy nr 38/2019 – dzierżawa analizatorów – Załącznik nr 5 do 
SIWZ:  
§5 ust. 4:  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie czasu reakcji serwisu na zgłoszenie awarii 
poprzez dodanie zapisu: „w dni robocze”?  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
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