
 

 

 

Kraków, dn. 21.10.2022 r. 
 

wg rozdzielnika 
 
 

NR POSTĘPOWANIA: DZP.271-39/22 
Przetarg nieograniczony pn. „Sukcesywna dostawa odczynników” 

 
ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANA TREŚCI SWZ 

  
I. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie działając na podstawie 
art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na 
następujące pytania: 
 

PYTANIA I – dotyczy Pakietu nr 11 
 

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na realizację zamówień częściowych w terminie 10 dni roboczych 
od daty złożenia zamówienia? W związku z tym, iż wszystkie częściowe zamówienia są 
każdorazowo importowane bezpośrednio od producenta - nie ma możliwości dostawy w ciągu 3 
dni roboczych. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie. W związku z tym Zamawiający 
zmienia treść SWZ: 
- w zakresie pkt 1.1 Działu III SWZ – Opis przedmiotu zamówienia i nadaje mu następujące 
brzmienie: „Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu przedmiot zamówienia 
częściami, na podstawie zamówień określających asortyment i ilość w jak najkrótszym czasie, 
jednak nie dłuższym niż: 3 dni (dotyczy Pakietu nr 1-10)/10 dni (dotyczy Pakietu nr 11) od momentu 
złożenia zamówienia (w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo 
wolnych od pracy).” 
- w zakresie pkt 3.1.2.1.1. - 3.1.2.1.3.  Działu XV SWZ - Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem 
wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert i nadaje im następujące brzmienie:   

„3.1.2.1.1. 3-dniowy (dotyczy Pakietu nr 1-10)/10-dniowy (dotyczy Pakietu nr 11) termin 
dostawy  sukcesywnej otrzyma -0 pkt, 
  3.1.2.1.2.  2-dniowy (dotyczy Pakietu nr 1-10)/5-dniowy (dotyczy Pakietu nr 11) termin 
dostawy  sukcesywnej otrzyma - 25 pkt 
3.1.2.1.3. 1- dniowy (dotyczy Pakietu nr 1-10)/3-dniowy (dotyczy Pakietu nr 11)  termin 
dostawy sukcesywnej otrzyma – 40 pkt.” 

- w zakresie załącznika nr 1 do SWZ – Formularz oferty, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu 
do niniejszego pisma. 

2. Czy Zamawiający dopuści 4-miesięczny termin ważności w przypadku poz. 47 – Tryptaza – gdyż 
taki minimalny termin ważności gwarantuje producent ze względu na specyfikę tego odczynnika. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie, w związku z tym Zamawiający 
zmienia treść SWZ w zakresie załącznika nr 2 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia (w zakresie 
Pakietu nr 11) i nadaje mu  brzmienie jak w załączeniu do niniejszego pisma. 
 
 



 

 
 
 
 
 
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu usunięcia wady lub usterki do 5 dni 
roboczych (umowa § 6 pkt 2)? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie. W związku z tym, Zamawiający 
modyfikuje § 6 ust. 2 załącznika nr 4a do SWZ – wzór umowy dzierżawy, który otrzymuje brzmienie: 
„W przypadku wystąpienia w okresie dzierżawy wad lub usterek w przedmiocie dzierżawy, 
Dzierżawca zawiadamia niezwłocznie Wydzierżawiającego o powstałych wadach lub usterkach, a 
Wydzierżawiający zobowiązuje się do ich bezwzględnego i bezpłatnego usunięcia w terminie  do: 2 
dni roboczych (dotyczy Pakietu nr 3, 6-10)/ 5 dni roboczych (dotyczy Pakietu nr 11) od dnia 
zgłoszenia usterki (w tym również kosztu wymiany danej części).” 
 
 
Odpowiedzi do pytań i zmiana treści SWZ wprowadzone niniejszym pismem stanowią integralną część 
SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego 
zamówienia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
 strona internetowa prowadzonego postępowania 
 a/a 

 

Załączniki: 

 Załącznik nr 1 do SWZ – formularz oferty  – po zmianie 

 Załącznik nr 2 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia po zmianie_2 
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