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Wykonawcy biorący udział 
w postępowaniu 2/2015/DZP/PN 

 
  
 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu jednorazowego użytku, odczynników i 
materiałów eksploatacyjnych do analizatora ABL5 
 
Informujemy, że wpłynęły następujące pytania do ww. postępowania. 
  

 
1. Pytanie 1 
Dotyczy warunków umowy § 3 
Prosimy o dodanie następującego zapisu: 
„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w 
płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 14 dni od terminu płatności/ wymagalności 
wskazanego na fakturze.” 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
2. Pytanie 2 
Dotyczy warunków umowy § 4 ust. 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie okresu realizacji zamówienia do 4 dni roboczych? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
3. Pytanie 3 
Dotyczy warunków umowy § 4 ust. 5 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 
„W przypadku niezgodności dostarczonych produktów z zamówieniem Zamawiający zgłosi 
Wykonawcy reklamację w formie pisemnej, faksowej wskazując na charakter zaistniałej niezgodności, 
w szczególności rzeczowej, ilościowej lub jakościowej. Wykonawca zobowiązany rozpatrzyć 
reklamację w ciągu 4 dni roboczych od dnia pisemnego zawiadomienia przez Zamawiającego, a po 
bezskutecznym upływie tego terminu reklamacja uważana będzie za uznaną w całości zgodnie.” 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
4. Pytanie 4 
Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 1 pkt 1a, 1b 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 5% na 2% oraz 
odpowiednio z 2% na 1%? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
Pytanie 5 
Dotyczy warunków umowy § 11 
„Wykonawca nie może przenosić wierzytelności ani związanych z nią praw wynikających z niniejszej 
umowy na rzecz osób trzecich bez pisemnej, uprzedniej zgody Zamawiającego. Zgody takiej nie 
można bezpodstawnie odmówić.” 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
 



 
Pytanie 6 
Dotyczy załącznika nr 1 „Formularza asortymentowo- cenowego” – pakietu nr 1 
Czy Zamawiający dopuści w ramach pozycji nr 1 igłę do biopsji transbrionchialnej o następujących 
parametrach: 
- dł. narzędzia 120cm, 
- dł. ostrza igły 12 mm, 
- śr. ostrza igły 0,8mm (21G), 
- blokada w pozycji wsuniętej i wysuniętej igły, 
- metalowa osłonka zabezpieczająca kanał roboczy przed uszkodzeniem? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga igieł o długości ostrza 15 mm, długości narzędzia 130 cm i 
średnicy 1,9 mm. 
Pytanie 7 
Dotyczy załącznika nr 1 „Formularza asortymentowo- cenowego” – pakietu nr 3 
Czy w pozycji nr 7 (szczotki endoskopowe) nie nastąpiła omyłka pisarska?  
Z zapisu wynika, że Zamawiający oczekuje zaoferowania 2 sztuk szczotek jednorazowego użytku. 
Szczotki takie pakowane są najczęściej w opakowaniach nie mniejszych niż 25 sztuk. Jednocześnie 
zwracamy się z prośbą o dopuszczenie szczotek o dł. 180cm zamiast 160cm (większa długość pozwala 
na wygodniejszy proces mycia), pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
Odpowiedź: Wystąpiła pomyłka pisarska, Zamawiający ma na myśli 1 op. po 25 szt. Zamawiający 
dopuszcza długość szczotek 180 cm.  
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