
ZP. 261.3.2019 
        Lubaczów, 30.09.2019 

 
Wszyscy uczestnicy postępowania 

 
 

Wyjaśnienia, modyfikacja 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników immunochemicznych wraz z 

dzierżawą analizatorów 

W związku z otrzymanymi pytaniami wykonawców na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 
29.01.2004 Prawo zamówieo publicznych  Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Lubaczowie wyjaśnia: 
 

1. Rozdział 3, pkt. 3.2 SIWZ – Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia wraz z pierwszą 
dostawą kart charakterystyki substancji niebezpiecznych oraz samodzielne pobranie 
przedmiotowych dokumentów bezpośrednio ze strony wykonawcy, do której Zamawiający 
ma stały, całodobowy i bezpłatny dostęp?  

Odp.: Zgodnie z siwz 

2. Rozdział 6 pkt. 6.5.2.2 SIWZ – Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie materiałów 
informacyjnych oferowanych produktów w wersji elektronicznej na płycie CD ze względu na 
obszernośd dokumentacji lub w formie książkowej podpisanej tylko na pierwszej stronie?  

Odp.: Zgodnie z siwz 
3. Załącznik nr 2, częśd na 2, pkt. 12 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 

odczynników w pozycji 9, 10 i 14 z minimalnym terminem ważności 4 miesiące od daty 
dostawy do Zamawiającego?  

Odp.: Zamawiający dopuszcza 

Pytania do umowy (załącznik nr 4 do SIWZ): 

4.      Art. 2 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:  
,,Dostawa towaru będą realizowane na bieżąco w wielkości i asortymencie wg 
każdorazowego zapotrzebowania Zamawiającego w terminie …. dni roboczych od daty 
złożenia zamówienia emailem na adres:  ……………………………….”? 
Uzasadnienie: Wykonawca planuje w najbliższym czasie zrezygnowad z użytkowania faksu 
jako środka komunikacji. W bezpieczeostwie o poprawienie i sprawne odbieranie 
korespondencji przez cały okres trwania umowy, zwracamy się z prośbą o modyfikację 
powyższego postanowienia.  

Odp.: Zgodnie z siwz 

5.      Art. 3 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:  
,,Zamawiający zobowiązuje się zawiadomid Wykonawcę o każdej awarii urządzenia, 
Wykonawca w terminie do …… od momentu zgłoszenia awarii dokona koniecznych napraw 
lub dostarczy w miejsce urządzenia wadliwego urządzenie sprawne o nie gorszych 
parametrach na czas naprawy.”? 

Odp.: TAK, Zamawiający modyfikuje zapis 

6.      Art. 5 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:  
,,WYKONAWCA zobowiązany jest rozpatrzyd reklamację w ciągu 6 dni roboczych od 
zgłoszenia i w terminie 4 - dni roboczych od daty uznania reklamacji dostarczyd 
Zamawiającemu w miejsce towaru wadliwego towar odpowiadający wymaganiom 
określonym w umowie oraz towar brakujący.”? 



Odp.: Zgodnie z siwz 

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówieo publicznych 
Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie modyfikuje treśd SIWZ 
w ten sposób, że:  
- w załączniku nr 4 do siwz Umowa-wzór Art. 3 ust.4 otrzymuje brzmienie:  
„Artykuł 3   
4. Zamawiający zobowiązuje się zawiadomid Wykonawcę o każdej awarii urządzenia, Wykonawca w 
terminie do …… od momentu zgłoszenia awarii dokona koniecznych napraw lub dostarczy w miejsce 
urządzenia wadliwego urządzenie sprawne o nie gorszych parametrach na czas naprawy.” 
 

 
 

Zamawiający: 
 


