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DZP 3320.63.21            Zamość, dnia 03 grudnia 2021 r. 

 

 

 

Dotyczy: wyjaśnienie  treści SWZ. 

 

 

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II                              

w Zamościu  ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia                          

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia treść zapytań wraz                            

z wyjaśnieniami treści SWZ opracowanej do postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na dostawę zamkniętego systemu do pobierania krwi wraz z dzierżawą 

aparatu do odczytu OB i dwóch wirówek laboratoryjnych, dostawę probówek do 

pobierania krwi włośniczkowej, probówek do metody manualnej oraz innych akcesoriów 

niezbędnych do obsługi pobierania krwi.   

 

1. „Dotyczy Zadania nr 3. Czy Zamawiający wymaga, aby probówka do OB z pozycji nr 3 

była elementem systemu próżniowego do pobierania krwi i mogła być używania                  

z akcesoriami z Zadania nr 1? ”  

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.    

2. „dot. zadania nr 1 poz. 1 

Prosimy o dopuszczenie probówko-strzykawki na surowicę o wymiarach 13/90 mm                      

i spełniającej pozostałe wymagania SWZ.” 

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza. 

3. „dot. zadania nr 1 poz. 8 

Prosimy o dopuszczenie probówko-strzykawki z fluorkiem sodu o wymiarach 8/66 mm 

lub o poj. 2,7 ml i wymiarach 13x75 mm i spełniającej pozostałe wymagania SIWZ.” 

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza probówki o poj. 2,7 ml i wymiarach 13/75 mm. 

4. „dot. zadania nr 1 poz. 9 

Prosimy o dopuszczenie probówko-strzykawki do automatycznego odczytu OB. o poj. 

1,0 -3,5 ml.” 

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza. 

5. „dot. wzoru Umowy nr 1  §7 ust. 1-5 i 8 oraz wzoru Umowy nr 2 ust. 1 i 4 

Zwracamy się z prośbą do Zmawiającego o modyfikację w ww umowach w taki sposób, 

aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest 

należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do 

urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma 

wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania 

zamówienia.” 

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany postulowane przez Wykonawcę. 

Wiążące pozostają postanowienia wzoru umowy, stanowiącego załącznik do SWZ.   

6. „dot. wzoru Umowy nr 2  §2 ust. 2 

Prosimy o modyfikację i dopisanie w ww paragrafie „Wykonawca (…) na własny koszt 

przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 

150,00 zł netto”. 
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Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 150,00 zł, koszty transportu,                    

na które składają się m.in. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty 

wydrukowania listów przewozowych, koszty dostarczenia towaru do przewoźnika, są 

wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.” 

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany postulowane przez Wykonawcę. 

Wiążące pozostają postanowienia wzoru umowy, stanowiącego załącznik do SWZ.   

7. „dot. wzoru Umowy nr 1  §2 ust. 4 

    Prosimy o modyfikację i dopisanie w ww paragrafie „Wykonawca (…) ponosząc koszty 

transportu przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza 

niż 150,00 zł netto”. 

    Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 150,00 zł, koszty transportu,               

na które składają się m.in. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty 

wydrukowania listów przewozowych, koszty dostarczenia towaru do przewoźnika,                

są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.” 

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany postulowane przez Wykonawcę. 

Wiążące pozostają postanowienia wzoru umowy, stanowiącego załącznik do SWZ.   
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