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Uczestnicy postgpowania ' r: : 
'

ZP-PN/13/19

dotyczy: przetargu nieograniozonego na zakup i dostawy odczynnik6w do Laboratorium
Analitycznego wraz z dzierilaw1 analizatora do Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego \.
Zaldadu Opieki Zdrowotnej w Lgborl u.
Znak sprawy: ZP-PN/13/1 9.

Komisja przetargowa Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zaldadu Opieki Zdrowotnej
w Lgborku w odpowiedzi na otrzymane pytania dot. w/w postgpowania wyjaSnia:

Pytanie 1: Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego - Zalqcznik nr 4 do SIItrZ, Zadanie nr l:
Czy Zamawiajqcy dopuflci zaoferowanie testdw kasetkowych do jednoczesnego wyrywania narkotyk1w
opisanychw SIWZ, w rnoczu o ni1szych (epszych punhach odcigcia). Ni2sze punkty odcigcia
oznaczajq wigkszq czuloflt test6w, co zapewni wylcrycie narkotykdw w przypadku ni2szego stg2enia
narkotyku w prdbce moczrtr, testy o ni2szych punktach odcigcia dajq r6wnie2 wigkszq pewnoil co do
uzyskanego wyniku.
r Komisja Przetargowa informuje, i2 dopuszcza do zaoferowania kasetki do wykrywania

narkotyk6w w moczu o niiszej czuloSci niZ opisane w SIWZ.

Pytanie 2: Dotyczy Wzoru umowy - Zalqcznik nr 3 do SWZ:
W nawiqzaniu do zapis1w SIWZ, sugerujqcych koniecznoit uvvzglgdnienia w cenie oferty wszystkich
kosztdw nviqzanych z realizacja zam6wienia, a,l)rqcqmy sig z proibq o podanie prognozowanej iloici
zamdwieri, skladanych przez Zamawiajqcego w trakcie realizacji umowy w sprawie zamdwienia'titt' publicznego.
Powy2sze stanowi niezbgdne informacje, konieczne do wlaiciwego przygotowania oferty przetargowej
w zalnesie dokonania wlaSciwej wyceny asortymentu w koszt kt1rego Wykonawcy powinni
wkal kul ow at kos z t wykonyw any ch dos t ow.
Dodatkowo wnosimy o wprowadzenie do projektu umowy zapisu o nastgpujqcym brzmieniu:
,,Zamawiajqcy oiwiadcza, 2e w trakcie realizacji umowy przewiduje realizacje maksymalnie ....
dostou miesigcznie, co daje liczbg ..... dostqw przez pelen olcres obowiqzywania niniejszej umowy. ll
przypadku zlo2enia wiglcszej iloici zamdwiefi od iloici prognozowanych w okresie miesigcznym,
Zamatviajqcy wyraha zgodg na realizacjg zamfwienia w terminie dostosowanym do prognoz. "

t'tti{t ( . Komisja Przetargowa informuje,iitpodtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3: Dotyczy Wzoru umowy - Zalqcznik nr 3 do SWZ, $ 5 ust. 4:
.!t: IYnosimy o wylcreilenie ze wzoru umowy $ 5 zsf. 4 mfwiqcego o nie wstrzyml+vaniu dostqw w razie

zalegloici platniczych Zamawiaj qce go.
Zapis tak sprzeczny jest z art. 14 ustqwy ( art. 353 ze znaczkiem 1, art. 552 kodeksu cywilnego).
Zamawiaiqcy dokonal ograniczenia prnv. Wykonqwcy przynale2nych mu w przypadku nie wykonania
zobowiqzani Zammtiajqcego. Mianowicie, w przypadku braku zaplaty za dostarczonq czgi6
przedmiotu zamfwienia Wykonawca zobowiqzqny jest nieprzerwanie realizowat kolejne zam|wienia,
mimq 2e za poprzednie nie otrzymal zaplaty w umfwionym terminie.
o Komisja Przetargowa informuje, i2 podtrrymuje zapisy SIWZ.
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Pytanie 4: Dotyczy Wzoru umowy - Zalqczniknr 3 do SIWZ, $ 5 ust' 4:' 
Cry Zammuiajqcy dopuizcza modyfikacjg wzoru umowy w f 5 ust. 4 umo2liwiaiqcym Zammuiaiqcemu

witrzymanie aLitow', przypadku- wysigpowania faktur o przeterminowaniu wigkszym ni| 30 dni w/s

do daty wymagalnoSci zaPlatY?

i,t,t,:;,,ii 
e Komisj aPrzetargowa informuje, i2 podtrzymuje zapisy SIWZ'

pytanie 5: Dotyczy Formularza ofertowego - Zalqcznik nr I do SIWZ, Wzoru umowy - Zalqcznik nr 3
do SIWZ, $ 5 ust. 5:
Czy Zamainiajqcy wyrazi zgodg na zmiang zapis|w umownych popruez zmiang odsetek ustawowyclt za

opdinienie na odsetki ustawowe za ophinienie w transakciach handlowych ?

Itr/ zwiqzku z tym, ie zapisy w tym paragrafie sq niezgodne z (Jstqwq o terminach zaplaty w
i 'rI' tansaicjach iandlory"i , iwiitle lej1e ustany odsetki powinny by w wysokoflci odsetek za

op 6 ini enie w tr ans akcj ach handl owych.

. Komisja Przetargowa informuje, i2 we Wzorze umowy - Zal4cznik nr 3 do SIWZ zmienila

zapis o tresci ,rodsetek ustawowych za op6i,nienie" na zapis o treSci ,,odsetki ustawowe

za op6Lnienie w transakcjach handlowych".

Pytanie 6: D towego - Zalqcznik nr I do SIWZ:

Cry test o czuloici dta OPI/MOP-morfina 300 ng/ml, pozostale parametry

jakw SIWZ?
o Komisj a Przetargowa informuje, i2 dopuszcza do zaoferowania testy dla OPI/MOP

o czuloSci 300 ng/ml.

pytanie metr|w granicznych analizatora - Zalqcznik nr 5 do SIWZ, pkt. 4:

4 dopuici manualny odczyt borwy moczu?

o Komisj aPrzetargowa informuj eriitpodtrzymuje zapisy slwz.

Komisja przetargowa informuje, i2 w nvi4zku z odpowiedziami na pytania przedluia termin

slrladania ofert na dzierfl 28.06.i0t9 ,. do godziny 12:00. Otwarcie ofert nast4pi dnia 28.06.2019

r. o godzinie 12:30 w siedzibie Zamawiai4cego,

Zpowa?aniem

Sekretarz Kornisj i Przetargowej
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