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Warszawa, dn. 27.08.2013 r.

Do zainteresowanych

Zawiadomienie
W postępowaniu przetargowym pn.„ Materiały do badań radiologicznych” (nr ref.
sprawy: FZP/ZP-22/D/24/13) – wpłynęły zapytania w związku z powyższym Zamawiający
zgodnie z art. 38 ust.1,2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 ze zm.) informuje że:

Pytanie 1
Poz: 15 i 16
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie błon mammograficznych pokrytych jednostronnie emulsją
ortochromatyczną ,wrażliwych na światło zielone, charakteryzujących się wysoką czułością, wysokim
kontrastem oraz wysoką rozdzielczością.
Dotychczasowy opis wskazuje tylko i wyłącznie jednego producenta i dostawcę co jest naruszeniem
Prawa Zamówień Publicznych i ogranicza złożenie oferty innym dystrybutorom sprzętu medycznego.
Zgodna Zamawiającego pozwoli na złożenie ważnej konkurencyjnej oferty większej liczbie wykonawców
i nie będzie naruszać UPZP oraz zasad zapewnienia uczciwiej konkurencji.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 2
Czy Zamawiający dopuści opakowanie 2 x 20L utrwalacza? Ponieważ opakowania 2 x 25 L wskazują na
jednego Wykonawcę –firmę AGFA. Prosimy o uzasadnienie na jakiej podstawie Zamawiający wymaga
opakowania 2 x 25L.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści opakowania 2x20L utrwalacza.
Pytania do umowy:
Pytanie 1

W § 3 ust. 3, Zamawiający odmawia Wykonawcy prawa do zmiany ceny brutto za przedmiot
zamówienia w sytuacji gdy z przyczyn niezależnych od woli stron umowy zawartej na okres
sześciu miesięcy (np. przyszłej aktywności ustawodawcy zmieniającej/podnoszącej/ stawkę
podatku VAT). Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób wykonawcy winni uwzględnić w swoich
ofertach ww. niemierzalne ryzyko gospodarcze i jaka jest podstawa prawna pozwalająca
Zamawiającemu na przeniesienie w ramach udzielanego zamówienia publicznego w całości
ryzyka gospodarczego na Wykonawcę?
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Biorąc pod uwagę powyższe wnosimy o zastąpienie dotychczasowej treści ww. zapisów wzoru
umowy nową w brzmieniu:
(…) W przypadku zmiany stawki (stawek) podatku VAT, cena netto nie ulegnie zmianie, a cena
brutto ulegnie zmianie, w wysokości i w terminie wynikającymi z aktu prawnego
wprowadzającego nową stawkę (stawki). Zmiana ceny w tym przypadku będzie następowała z
chwilą wejścia w życie nowych przepisów bez konieczności podpisywania aneksu przez strony.
(…)
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.
Pytanie2

Prosimy o zmianę zapisu w § 7 ust. 1 pkt. c i d, na zapis o brzmieniu:
a/ za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialności ponosi Wykonawca- w
wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy (według stanu na dzień
odstąpienia)
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.
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