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Nr referencyjny: TZ.280.19.2021

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym na: Sukcesywne 
dostawy odczynników i materiałów kontrolnych i zużywalnych do wykonania badań w Zakładzie Diagnostyki
Laboratoryjnej – Mikrobiologii do posiadanego analizatora genetycznego Real Time GeneXpert Instrument 
System

ZAWIADOMIENIE
o udzieleniu wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Zamawiający - Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o., zgodnie z
art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019  r. poz. 2019 ze
zm.), niniejszym udostępnia treść złożonych przez Wykonawców zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1
Dotyczy projektu umowy § 5 ust. 1, 2 oraz § 6 ust 3 i 4

Uprzejmie informujemy, iż faktury wystawiane są przez system elektroniczny i nie ma możliwości technicznej,

aby były wysyłane w ostatnim dniu miesiąca, w którym dokonano dostaw w postaci faktury zbiorczej. W związku

z  powyższym,  czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę,  aby  faktury  były  wystawiane  do  każdej  dostawy  oddzielnie

i wysyłane  elektronicznie  na  adres  email?  W  przypadku  braku  zgody  nie  będziemy  mogli  przystąpić  do

postępowania.

Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 2
Dotyczy projektu umowy § 5 ust. 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wystawianie faktur zgodnie z załączonym wzorem?

Odpowiedź:
Zamawiający  nie wskazuje żadnego wzoru faktury. Faktura musi zawierać pozycje zgodne z art 106 e ustawy
o VAT oraz spełniać wymogi § 5 ust. 2 załącznika nr 3 do SWZ – wzór Umowy.

Pytanie nr 3
Dotyczy projektu umowy § 7 ust. 2 

Zwracamy się  do  Zamawiającego  z  prośbą  o  zmianę  zapisu  na:  „Wykonawca  zobowiązany  jest  w  terminie

siedmiu dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego do wymiany kwestionowanych wyrobów na wolne od wad

lub wystawienia noty korygującej na wadliwą część przedmiotu umowy”
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W przypadku reklamacji  pojedynczych testów nota korygująca to  jedyna możliwa forma zwrotu kosztów za

odczynniki.  Wszystkie  testy  konfekcjonowane  są  po  10  sztuk  w  opakowaniu,  prawie  wszystkie  reklamacje

dotyczą sztuki testu a nie opakowania.

Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 4
Dotyczy projektu umowy § 6 ust. 1 pkt 2

Zwracamy się z prośbą o zmianę na „3% wartości opóźnionej dostawy, o której mowa w § 4 ust. 2 oraz w § 7

ust.2, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu poszczególnej dostawy”

Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian .

Pytanie nr 5
Dotyczy   załącznika nr 2,    formularza cenowego poz. Nr 2  
Prosimy o zgodę na dołożenie  dla  pozycji 2 dodatkowego wiersza,  w celu zaproponowania dwóch rodzajów

testów do diagnostyki w kierunku grypy A, grypy B i RSV. Pozwoli to Zamawiającemy wybrać z pośród nich te,

które w danym czasie będą bardziej użyteczne.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na dołożenie dla poz. 2 dodatkowego wiersza, ponieważ w załączniku nr 2 poz. 2
wymaga testów do diagnostyki w kierunku grypy A, grypy B i RSV.

Pytanie nr 6
Dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  podpisanie  umowy w formie  elektronicznej  opatrzonej  kwalifikowanymi

podpisami elektronicznymi obu stron?

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr   7  
Dotyczy załącznika nr 2,  formularza cenowego poz. Nr 2

Prosimy o zgodę na dołożenie  dla  pozycji 2 dodatkowego wiersza,  w celu zaproponowania dwóch rodzajów

testów do diagnostyki w kierunku grypy A, grypy B i RSV. Pozwoli to Zamawiającemy wybrać z pośród nich te,

które w danym czasie będą bardziej użyteczne.  W tych dwóch pozycjach Wykonawca planuje zaproponować po

20 opakowań z każdego rodzaju testów, łącznie 40 opakowań – czyli tyle, ile jest wymagane w postępowaniu.

Drugi zaproponowany test będzie miał szersze spektrum (SARS, grypa A i B, RSV).

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe zmiany, tym samym zmienia załącznik nr 2 do SWZ.

  PREZES ZARZĄDU
Załączniki: dr Marek Działoszyński
Załącznik nr 2 do SWZ po zmianach   (podpis na oryginale)
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