Katowice, dn. 2020-11-23
Nr sprawy: WIW.AG.ZP.272.8.2020

- WYKONAWCY –
wyjaśnienia treści SIWZ
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż urządzenia laboratoryjnego
Termocyklera Real-Time PCR dla Zakładu
Higieny Weterynaryjnej
w Katowicach –
dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Katowicach
(Pracownia Serologii).
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach, ul. Brynowska
25a,
40-585 Katowice informuje wszystkich Wykonawców, że wpłynęły pytania dotyczące w/w
postępowania. Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
Zamawiający podaje treść pytań oraz odpowiedzi.
Pytanie Nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na termin realizacji zamówienia do 31.01.2021 od daty
podpisania umowy z uwagi na wyjątkowość aktualnej sytuacji globalnego zagrożenia zdrowia
oraz dynamicznie zmieniające się okoliczności zewnętrzne, na które Wykonawca nie ma
wpływu (w tym ograniczenia nakładane przez państwa dotknięte pandemią), stanowiące
okoliczność o charakterze tzw. siły wyższej?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na termin realizacji zamówienia do 31-01-2021 r.
Pytanie Nr 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu „złożony z 6 niezależnych stref
grzejnych” w lp. 2 pkt. 1) załącznika 1.2 parametrów technicznych urządzenia?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie Nr 3
Czy Zamawiający dopuści pięć filtrów wzbudzenia i 6 filtrów detekcji używanych w
dowolnej kombinacji oraz diodę LED o wysokiej intensywności emitującej światło w zakresie
fal 390-710 nm?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie Nr 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pełni kompatybilnego komputera wraz z
wyposażeniem i oprogramowaniem, klawiatury oraz myszy dedykowanych pod oferowany
instrument? Wykonawca nie może zapewnić, że inny komputer umożliwi prawidłową obsługę
instrumentu.
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Odpowiedź: Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pełni kompatybilnego komputera
wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem, klawiatury oraz myszy dedykowanych pod
oferowany instrument, przy czym Zamawiający wymaga myszki optycznej.
Pytanie Nr 5
Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty w formie elektronicznej? W obecnej sytuacji
epidemii Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do prowadzenia postępowań
i składania ofert za pomocą środków komunikacji elektronicznej (patrz strona UZP). Jeżeli
Zamawiający nie posiada platformy do składania ofert , może dopuścić złożenie oferty za
pomocą maila, gdzie przesłany plik oferty jest dostępny po podaniu hasła, które Oferenci
przesyłają na 15-30 minut przed terminem otwarcia ofert.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w formie elektronicznej.
Pytanie Nr 6 - Dotyczy Załącznik nr 6 do SIWZ (wzór umowy)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy niniejszego postanowienia:
Poza zmianami umowy dopuszczonymi w art.144 ust.1 Pzp dopuszcza się możliwość zmian
postanowień zawartej umowy, gdy konieczność zmiany spowodowana jest okolicznościami
poza kontrolą stron, których działając z należytą starannością strony nie mogły przewidzieć w
chwili zawierania umowy. Dotyczy to w szczególności takich okoliczności jak zagrożenie
epidemiologiczne, pandemia, w tym okoliczności spowodowane brakiem siły roboczej u
dostawców w przypadku zarażenia lub kwarantanny, zamieszki, akty terroru, zamknięcie
granic, rządowe ograniczenia międzynarodowego transportu, utrudnienia na lotniskach i
granicach, tj. okoliczności o charakterze tzw. siły wyższej. W czasie trwania siły wyższej
Wykonawca odpowiada za wykonywanie Umowy, gdy ponosi winę umyślną za naruszenia.
Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o
wszelkich trudnościach związanych z dostarczeniem zamówionych przez niego produktów.
Ponadto mając na uwadze aktualną pandemię wirusa SARS-CoV-2, związaną z tym sytuację
globalnego zagrożenia zdrowia oraz dynamicznie zmieniające się okoliczności zewnętrzne, na
które Wykonawca nie ma wpływu (w tym ograniczenia nakładane przez państwa dotknięte
pandemią), stanowiące okoliczność o charakterze tzw. siły wyższej, Strony zgodnie
postanawiają, że w czasie trwania pandemii dokonywanie napraw Urządzenia będzie
uzależnione od aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju i za granicą oraz związanych z tą
sytuacją okoliczności, w tym w szczególności od dostępności części zamiennych do
Urządzenia, dostępności zdolnych do przeprowadzenia naprawy inżynierów serwisowych i
faktycznej możliwości bezpiecznego dla pacjentów, personelu Kupującego oraz inżynierów
serwisu Wykonawcy przeprowadzenia naprawy Urządzenia w miejscu jego funkcjonowania.
Strony niniejszym akceptują, że czas naprawy może ulec przedłużeniu, a sama naprawa może
zostać odroczona w czasie.
Uzasadnienie: Z uwagi na wyjątkowość sytuacji, jaką jest wybuch pandemii SARS-CoV-2,
oraz dynamicznie zmieniające się okoliczności zewnętrzne, na które Wykonawca nie ma
wpływu, w tym: potencjalnie ograniczoną dostępność wybranych produktów związaną z
nagłym i niemożliwym do przewidzenia zwiększeniem światowego zapotrzebowania na
wyroby medyczne do diagnostyki in vitro oraz podejmowane przez państwa dotknięte
epidemią – w tym Polskę – środki profilaktyczne i zaradcze, takie jak: zamknięcie granic i
ograniczenie międzynarodowego transportu, zwiększone kontrole na lotniskach i granicach, a
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także inne dodatkowe obowiązki nakładane na producentów i dystrybutorów produktów w
sektorze ochrony zdrowia, stanowiące okoliczność o charakterze tzw. siły wyższej, złożone
przez Zamawiającego zamówienia mogą nie zostać zrealizowane lub mogą zostać
zrealizowane w późniejszym terminie lub w odbiegającej od zamówienia liczbie produktów.
Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o
wszelkich trudnościach związanych z dostarczeniem zamówionych przez niego produktów.
Odpowiedź:
Zamawiający nie widzi potrzeby zapisania powyższych zmian. Proponowane zmiany jako
dotyczące stanu wyższej konieczności znajdą zastosowanie przy ocenie poszczególnych
sytuacji. W odniesieniu do pandemii znajdą zastosowanie przepisy ustawy
z dnia
02.03.2020r. o szczególnych
rozwiązaniach odpowiedzialność
związanych z
zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVIT-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( tj.Dz.U, 2020r., poz. 1842 ze zm.) w
szczególności art. 15r .
Pytanie Nr 7 - par. 2 ust. 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin płatności był liczony od daty wystawienia
faktury?
Uzasadnienie:
Utrzymanie zapisu w obecnej postaci spowoduje, iż niemożliwe może być dokładne
określenie terminu płatności.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowany zapis.
Pytanie Nr 8 - par. 3 ust. 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w miejsce drukowanych dokumentów, w przypadku gdy
jest to możliwe dostarczone zostały dokumenty w formie elektronicznej (CD, email, strona
internetowa)?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Dokumenty, których Zamawiający wymaga
mają zostać przedstawione w wersji papierowej dodatkowo może zostać załączona forma
elektroniczna.
Pytanie Nr 9 - par. 4 ust. 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa ,,bezpłatnie’’ na ,,w ramach
wynagrodzenia”?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.
Pytanie Nr 10 - par. 6
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może
w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.’’
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.
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