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INFORMACJA NR 2 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym bez negocjacji pn.: dostawa materiałów eksploatacyjnych, znak sprawy: WIW-

A-AGZ.272.1.11.2021.LC 

 

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy  

z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. 

zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem  

o wyjaśnienie treści SWZ. 

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

 

Pytanie 1: 

Dotyczy części nr 7:  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu realizacji na 40 dni roboczych? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu realizacji na 40 dni roboczych w zakresie 
części nr 7.  
W związku w powyższym zmienia się treść Rozdz. III Podrozdziału 4 pkt 5 
5) Ocena punktowa w kryterium K2 „termin realizacji dostawy” zostanie dokonana 

wg zasad: 
a) Minimalny termin realizacji dostawy wynosi: 7 dni roboczych, maksymalny 15 

dni roboczych dala części 1-6 oraz 8-10, w zakresie części nr 7 maksymalny 
termin dostawy wynosi 40 dni roboczych), liczonych od dnia kolejnego od 
wysłania zamówienia drogą elektroniczną przez Zamawiającego do dnia 
dostarczenia przedmiotu zamówienia do magazynu Zamawiającego. 

b) Zadeklarowany przez Wykonawcę termin realizacji zamówienia powinien być 
realny. 

c) Zaproponowany termin realizacji dostawy zostanie wpisany do umowy.  
W przypadku przekroczenia zadeklarowanych terminów realizacji dostaw 
Zamawiający będzie zobowiązany do naliczenia kar umownych.  

d) W przypadku zaoferowania terminu realizacji dostawy krótszego niż 7 dni 
roboczych i dłuższego niż 15, a dla części nr 7 dłuższego niż 40 lub brak 

wskazania terminu dostawy będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Powyższe 
zostanie uznane przez Zamawiający jako niezgodność oferty z SWZ (na podstawie 
art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp). 

Pytanie 2: 

Dotyczy części nr 3 poz. 1:  
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Oryginalne końcówki Ritter o numerze katalogowym 49000-0000 pakowane są 

komercyjne po 17280 sztuk – tzn. 1 opakowanie (= j.m.) zawiera 18 zestawów po 10 

bloków zawierających 96 końcówek.  

Czy Zamawiający zaakceptuje produkt pakowany jak powyżej? 

Jaka ilość opakowań powinna zostać zaoferowana? 

Odpowiedź: 

Zamawiający akceptuje produkt pakowany zgodnie z informacją powyżej, Zamawiający 

dokonuje modyfikacji części nr 7 – Końcówki do analizatora ETI-MAX, poprzez 

zmianę opakowań na łączną ilość sztuk. 

Pytanie 3: 

Dotyczy części nr 10:  

Czy w Związku z wycofaniem przez producenta z oferty na czas nieokreślony probówek 

sterylnych typu EZFlip (Część 10; poz. 6 i 7) Zamawiający zgodzi się na wykreślenie 

wspomnianych pozycji z pakietu, lub ew rozpatrzy probówki do wirowania 15 ml i 50 ml 

klasycznie zamykanych zakrętkami? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie poz. 6 i 7 z części nr 10 Opisu przedmiotu 

zamówienia oraz Formularza cenowego. Zmienione Formularze zostaną zamieszczone 

na stronie internetowej jako załącznik do niniejszej informacji. 

Pytanie 4: 

Pytanie dotyczy części nr 10:  

Czy Zamawiający zgodzi się na umieszczenie w osobnej Części probówek Bionovo, poz. 

11 i 12, Część 10? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wykreśla poz. 11 i 12 z części nr 10 Opisu przedmiotu zamówienia oraz 

Formularza cenowego. Zmienione Formularze zostaną zamieszczone na stronie 

internetowej jako załącznik do niniejszej informacji. 

 

Zamawiający informuje, że ulega zmianie termin składania ofert. 

W rozdziale III podrozdział 2 SWZ Zamawiający zmienia zapisy pkt 1 i 11. 

Powinno być: termin składania ofert: 18.08.2021 r. godz. 9.00 

Termin otwarcia ofert: 18.08.2021 r. godz. 10:30. 

 

W rozdziale III podrozdziale 3 SWZ Zamawiający zmienia termin związania ofertą do dnia 

16.09.2021 r.  

W związku ze zmianą zapisów SWZ ulegają zmianie zapisy Ogłoszenia  

o zamówieniu nr 2021/BZP 00138526/01 z dnia 2021-05-11. 

 

Załączniki: 

1. Zmieniony Opis przedmiotu zamówienia w zakresie części nr 7 i 10. 

2. Zmieniony Formularz cenowy w zakresie części nr 7 i 10. 
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