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Kraków, dn. 23.08.2019 r. 
SZP-18/14-3/2019 

 
   

 
DO WSZYSTKICH, KOGO DOTYCZY 
 
 
dot. sprawy: SZP/13/2019 – odpowiedzi na pytania 
 

 
Szanowni Państwo! 
 
Uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez Szpital Specjalistyczny im. 
J. Dietla w Krakowie postępowania nr SZP/13/2019 na „Dostawa odczynników wraz z 
dzierżawą analizatora do oznaczania parametrów immunochemicznych” dla Szpitala 
Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie wpłynęły pytania dotyczące zapisów SIWZ. 
Treść pytań wraz z odpowiedziami na nie zgodnie z art. 38, ust. 2 przedstawiam 
poniżej: 
 

 
Pytanie 1: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę i uruchomienie analizatora w terminie 21 
dni od daty podpisania umowy? 
Pytanie 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podłączenie analizatora do sieci informatycznej oraz 
innych urządzeń technicznych w ciągu 5 dni roboczych od daty zainstalowania? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie rozdziela terminu na dostawę i uruchomienie analizatora i terminu na  
podłączenie go do sieci informatycznej Szpitala. Mając na uwadze przesunięcie terminu 
składania ofert i to, że dotychczasowa umowa obowiązuje Szpital do dnia 25 września 
br. Zamawiający odstępuje od wymogu by dostawa i instalacja nastąpiła do 14 dni od 
daty podpisania umowy, podtrzymuje jednak wymóg by miało to miejsce do dnia 
25.09.2019 r. 
W konsekwencji § 2 ust. 11 projektu umowy otrzymuje brzmienie: 
„11. Dostawca dostarczy Zamawiającemu analizator wraz z urządzeniami, o których 
mowa w § 1 ust. 2 i zainstaluje je na swój koszt w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej 
Zamawiającego mieszczącym się w Krakowie przy ul. Skarbowej 1, włącznie 
z podłączeniem analizatora do sieci informatycznej Szpitala i podłączeniem urządzeń 
technicznych (np. klimatyzatory naścienne) odpowiedzialnych za utrzymanie 
właściwych warunków klimatycznych w terminie do 25.09.2019 r. Bieg terminu 
dzierżawy rozpocznie się nie wcześniej niż od 26.09.2019 r.” 
 
 
Pytanie 3 
Wykonawca wniósł o możliwość składania zamówień wyłącznie poprzez fax lub e-mail. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę. W konsekwencji: 
1) Rozdz. 4 ust. 6 SIWZ otrzymuje brzmienie: 
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„6. Zamówienia będą składane faksem przez upoważnionego pracownika 
Zamawiającego lub na adres e-mail.” 
2) Zamówienia będą składane telefonicznie, potwierdzone faksem przez 
upoważnionego pracownika Zamawiającego lub na adres e-mail. § 2 ust. 1 projektu 
umowy otrzymuje brzmienie:  
„1. Dostawca zobowiązuje się dostarczać wyroby określone w § 1 ust. 1 do 
magazynu Zamawiającego - magazyn laboratoryjny, w Krakowie, ul. Skarbowa 1, 
poziom -1 (po wcześniejszym zgłoszeniu się do Działu Administracyjno-gospodarczego 
w Krakowie, ul. Skarbowa 1, pok. nr 3 parter), w dniach od poniedziałku do piątku, w 
godzinach 8.00 – 14.00, po złożeniu przez upoważnionego pracownika Zamawiającego 
zamówienia faksem na nr……………………., którego odbiór, na żądanie 
Zamawiającego, potwierdza Dostawca, lub na adres e-mail ……………………………..”. 
 
Pytanie 4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby dostawa faktury nie była połączona wraz z dostawą 
towaru? Oferent nie posiada bowiem magazynu oraz nie prowadzi produkcji na terenie 
Polski. Przedmiot zamówienie jest transportowany zza granicy, a faktura wysyłana jest 
do Zamawiającego pocztą poleconą z Warszawy. Do każdorazowej dostawy dołączony 
jest list przewozowy zawierający szczegółowy wykaz zamówionego asortymentu.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę. W konsekwencji § ust. 2 projektu umowy otrzymuje 
brzmienie:  
„2.  Dostawca zobowiązuje się dostarczyć wyroby wraz z fakturą w wersji papierowej 
lub listem przewozowym zawierającym szczegółowy wykaz zamówionego asortymentu.  
W przypadku gdy Dostawca wystawiać będzie fakturę w wersji elektronicznej jak i w 
sytuacji gdy wystawia fakturę w wersji papierowej ale nie była ona dołączona do 
dostawy, winien przesłać je Zamawiającemu przed przystąpieniem Zamawiającego do 
odbioru wyrobów.” 
 
Pytanie 5 
Czy ze względu na zróżnicowane wymagania dotyczące transportu oferowanego 
przedmiotu zamówienia (niektóre odczynniki transportowane są w temperaturze 2-8 st. 
C a inne w suchym lodzie w temperaturze -20 st. C) Zamawiający wyrazi zgodę na 
dzielenie złożonego zamówienia na części? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę. W konsekwencji ulega zmianie treść § 2 ust. 5 i 7 projektu 
umowy i otrzymują one następujące brzmienie: 
„5. Dostawa musi być dokonana jednorazowo, zgodnie ze złożonym zamówieniem 
pod względem asortymentowym i ilościowym. Zamówiona dostawa nie może być 
dzielona chyba, że jest to konieczne z uwagi na zachowanie specyficznych i 
wymaganych dla danego asortymentu warunków transportu. W innych przypadkach 
podzielenie dostawy dopuszczalne jest tylko z przyczyn niezależnych od Dostawcy pod 
warunkiem uzyskania zgody od Zamawiającego.”; 
„7. Naruszenie wymogów określonych w ust. 2 lub 5 może spowodować zwrot 
wyrobów na koszt Dostawcy”. 
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Pytanie 6 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na nie wyodrębnianie wartości handlowej dla zestawu 
komputerowego z koniecznymi akcesoriami oraz drukarką obsługująca analizator 
albowiem są to części składowe oferowanego analizatora? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę. W konsekwencji § 1 ust. 2 projektu umowy otrzymuje 
brzmienie: 
„2. W ramach dzierżawy Dostawca oddaje Zamawiającemu do używania 
i pobierania pożytków:  
1) automatyczny analizator do oznaczania parametrów immunochemicznych krwi 
wraz z zestawem komputerowym z koniecznymi akcesoriami obsługujący analizator 
i drukarką ………… zł brutto, zwany dalej „analizatorem” oraz 
2) zestaw komputerowy do stanowiska sieciowego z koniecznymi akcesoriami 
o wartości ………… zł brutto,  
3) 2 szt. urządzeń technicznych (klimatyzatory naścienne) o wartości 1 szt. - 
………… zł brutto,  
zwane dalej „urządzeniami”.” 
 
 
 
Mając na uwadze wyżej wskazane zmiany w treści SIWZ Zamawiający przesunął termin 
składania ofert do dnia 03.09.2019 r. do godziny 11:00. 
 W związku z powyższym opublikowano nowy klucz publiczny – II i opublikowano na 
Mini Portalu. 
 
 
 
      Z-ca Dyrektora ds. Planowania i Marketingu 
        Mgr Barbara Kamysz 


