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Wykonawcy

Dotyczy postępowania pn: „Sukcesywne dostawy sprzętu jednorazowego użycia, barwników, testów i krążków
diagnostycznych na potrzeby Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu”
Na podstawie art. 135 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r.
poz. 2019 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii
Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, w związku z zapytaniami do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)
udziela odpowiedzi jak niżej, dokonując równocześnie zmian treści SWZ:

Pytanie 1
dot. zadania nr 1 poz. 13
Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga probówek do OB. w wersji logarytmicznej tj. o poj. 3,5 ml.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga.
Pytanie 2
dot. zadania nr 1 poz. 15
Prosimy o dopuszczenie probówek z żelem o obj. 1,1ml i spełniające pozostałe wymagania SIWZ.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisem treści SWZ.
Pytanie 3
Dot. zadania nr 1 poz. 20
Zważywszy na fakt, iż jednostką handlową widniejącą na fakturze jest zestaw (składający się z 1000 szt. kapilar,
2000 szt. zatyczek oraz 1000 mieszadełek), zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację formularza
cenowego i umożliwienie wyceny 1 zestawu, przy przeliczeniu szacunkowej ilości na 50 zestawów.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami treści SWZ.
Pytanie 4
dot. zapisów umowy par. 2 ust. 3
Prosimy o modyfikację pkt. 2 ust. 3 i dopisanie: „Dostawy (…..) na koszt i ryzyko Wykonawcy 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.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 5
dot. zapisów umowy §5 ust. 1 i 2
Zwracamy się z prośbą do Zmawiającego o modyfikację zapisów §5 ust. 1 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.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
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