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Jastrzębie - Zdrój, 16.10.2018 r.

BZP.38.382-37.11.18

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę
odczynników wraz z dzierżawą analizatora parametrów krytycznych oraz zakup ssaków
elektrycznych (BZP.38.382-37.18)
WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ORAZ
ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 16.10.2018 r.
W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), Zamawiający wyjaśnia co następuje oraz
wprowadza do SIWZ następujące zmiany:
Pytanie nr 1 dot. Wzoru umowy – Załącznik nr 4a, § 4, ust. 5
Ze względu na zastosowane technologie i cykl produkcyjny producenta, okres gwarancji wynosi
maksymalnie 4 miesiące od daty produkcji. Wykonawca nie ma wpływu na okres gwarancji określony
przez producenta. Wykonawca może zaproponować możliwość złożenia rocznego a nawet dwu
rocznego harmonogramu dostaw w oparciu o planowane zużycie. Analizator pracuje jedynie na
dwóch materiałach zużywalnych z określonym przewidywalnym terminem przydatności, co pozwala
na dokładne przewidzenie ilości potrzebnych elementów zapewniających nieprzerwaną pracę.
Łatwość planowania wymiany elementów zużywalnych w połączeniu z harmonogramem dostaw
pozwoli na zmniejszenie stanów magazynowych. Czy w związku z powyższymi faktami Zamawiający
wyrazi zgodę na zaoferowanie dla pakietu nr 1 i 2 odczynników i materiałów zużywalnych z 3
miesięcznym terminem ważności licząc od daty dostawy?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w § 4 ust. 5 we wzorze umowy zmienia zapis z:
§4
Realizacja umowy i odbiór przedmiotu umowy
5.Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć odczynniki z odpowiednim terminem ważności, nie
krótszym niż 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego.
który otrzymuje nowe brzmienie:
§4
Realizacja umowy i odbiór przedmiotu umowy
5.Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć odczynniki i materiały zużywalne z odpowiednim
terminem ważności, nie krótszym niż 3 miesiące od daty dostawy do Zamawiającego.
Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w
następujący sposób:
- we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4a do SIWZ w § 4 po ust. 5 dodaje ust. 5a w
brzmieniu:
„Wykonawca w ciągu dwóch tygodni od dnia obowiązywania
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umowy przedstawi Zamawiającemu roczny harmonogram dostaw odczynników i materiałów
zużywalnych w oparciu o planowane zużycie”.
W związku z powyższym Zamawiający dołącza do niniejszego pisma:
- Wzór umowy stanowiący Załącznik nr 4a do SIWZ po zmianach z dnia 16.10.2018 r.
Pozostała treść SIWZ nie ulega zmianie, a powyższe informacje należy traktować jako
integralną część SIWZ.
Miejsce, termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.
Z poważaniem
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