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Zawiadomienie
Dotvczv: posteoowania PN 523/2021 na sukcesvwna dostawe prob6wek, koric6wek do pipet i innvch material6w
laboratoryinvch do maeazvnu Zamawiaiacego

Zamawiaj6y informuje, ii Wykonawcy zadali nastepujace pytania:
hdanie nr 1: Dot. tabeli asortymentowo-cenowei
Prosimy o wytAczenie do oddzielnego pakietu pozycji nr 8, LO, 11, 73, 14,25-28, 30-35 i 37. Pozwoli to na zloienie

ofert wiqkszej liczbie wykonawc6w, a tym samym, na uzyskanie oferty najbardziej konkurencyjniej cenowo.
Odoowiedi nr 1
Zamawiajqcy informuje, ie nie wyraia zgody na wyfqczenie do oddzielnego pakietu pozycji 8, LO, lt, L3, 14 25-28,
30-35 i37.
hatanie nr 2: Dot. poz. 11 tabeli asortvmentowo-cenowei
Prosimy o dopuszczenie work6w pakowanych po 50 szt.

z odpowiednim przeliczeniem iloici

zamawianych

opaKowan.

Odoowiedi nr 2
ZamawiajEcy informuje, ie wyraia zgodq na zmianq iloSci work6w w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem
ilo6ci zamawianych opakowa6.
Pvtanie nr 3: Dot. poz. nr 13 tabeli asortvmentowo - cenowei
W zwiqzku z tym, ii koric6wki o numerze katalogowym 70.762 zostaly wycofane z produkcji i zostaty zastapione
przez kotic6wki o nr 70.3050, kt6re sq pakowane po 500 szt. w opakowaniu, prosimy o dopuszczenie nowych
kofc6wek z odpowiednim przeliczeniem iloici zamawianych opakowari.

Odoowiedi nr 3
ZamawiajQcy informuje, ie wyraia zgodq na zmiane iloSci koric6wek w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem
iloSci zamawianych opakowa6.
A/tanie nr 4: Dot. poz. nr 14 tabeli asorwmentowo-cenowei
W zwiEzku z tym, ii koric6wki o numerze katalogowym 70.760.002 zostafy wycofane z produkcji i zostaiy zastapione
przez korlc6wki o nr 70.3030, kt6re sq pakowane po 1000 szt. w opakowaniu, prosimy o dopuszczenie nowych
ko6c6wek z odpowiednim przeliczeniem iloSci zamawianych opakowa6
Odpowiedi nr 4
ZamawiajQcy informuje, ie wyraia zgodq na zmianq ilojci kodc6wek w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem
iloSci zamawianych opakowari.

hdanie nr 5: Dot. zaois6w siwz pkt. 2 rozdz. xv - ooisu krvteri6w ocenv ofert wraz z podaniem waP tvch
krvteri6w i sposobu ocenv ofert
ZamawiajEcy zapisaf ii:
,,T(x) - termin dostawy szczeg6lowego zam6wienia (podany w dniach roboczych) zawarty w badanej ofercie
(maksymalnie 7 dni roboczych od daty zlozenia zam6wienia).
UWAGA: Zamawiajqcy zastrzega, 2e podany w ofercie termin dostawy szczeg6lowego zam6wienia nie moie byd
dluiszy ni2 14 dni roboczych od daty zloienia zam6wienia."
Prosimy o stosowne wyjainienie i potwierdzenie,

ii maksymalny termin dostawy wynosi

14 dni roboczych.

Odoowiedi nr 5
ZamawiajEcy informuje, ie w Rozdziale XV pkt 2 SWZ nastapila omylka pisarska. Prawidfowy maksymalny termin
dostawy wynosi 14 dni roboczych.

h^anie nr 6: Dot, zapis6w umowv 0 1 ust. 3
prosimy o modyfikacjq S1 ust. 3 i dopisanie: ,,Wykonawca (.....) na wlasny koszt przy czym wartosd zam6wienia
jednostkowego nie powinna byd mniejsza nii 150,00 zf netto (.")"
Pro5bq motywujemy tym, ie dla zam6wierl poniiej 150,00 zl koszty transportu na kt6re skfadajq siq m.in. koszty
opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania list6w przewozowych, koszty dostarczenia towaru
do przewoinika sa wyisze nii warto6i mariy uzyskanej ze sprzeda2y towaru o takiej wartosci.
Odpowiedi nr 5
Zamawiajacy informuje,

ie nie wyraia zgody

na wprowadzenie proponowanego zapisu.

Pr.tanie nr7: Dot. zapis6w umowv S 7 ust.2. 3.5
Zwracamy siq z pro5bq o modyfikacjq zapis6w 57 ust. 2, 3, 5 w taki spos6b, aby wysokoSi kary umownej naliczana
byla od warto6ci netto a nie brutto. VAT jest naleino6ciq publicznoprawnq, kt6rQ wykonawca jest zobowiQzany

odprowadzii do urzqdu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VATwliczona do ceny oferty nie ma wpfywu na
korzy6ci ekonomiczne osiagane przez wykonawcq z tytulu wykonania zam6wienia.
Odoowiedi nr 7
Zamawiajacy informuje, ie nie wyraia zgody na proponowanA modyfikacje.
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