
 

 

Katowice, dnia 07.08.2014 r. 
 
 

ZP/2286/14        Uczestnicy postępowania  
przetargowego 
w s z y s c y  

 
 
dot.: przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowego sprzętu laboratoryjnego, odczynników 

laboratoryjnych wraz z bezpłatnym serwisowaniem aparatów oraz odczynników laboratoryjnych wraz 
z bezpłatnym użyczeniem aparatów w rozbiciu na pakiety. 

 
W związku z otrzymaniem od Wykonawców wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ Zamawiający odpowiada:  

 
Pyt. 1 Pakiet II 

Czy Zamawiający dopuści paski testowe o czułości min. 15 mg/dl dla białka i min. 50.4 mg/dl dla glukozy? 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 2 Pakiet II 

Czy Zamawiający dopuszcza czytnik z pamięcią 2000 badań, skoro i tak wyniki będą przesyłane 
i archiwizowane w laboratoryjnym systemie informatycznym o znacznie większej pojemności od 
wymaganej 9000 badań? Jeśli nie, to prosimy o uzasadnienie odpowiedzi.  

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 
Pyt. 3 Pakiet II 

W celu określenia kosztów podłączenia czytnika prosimy o informację jaki laboratoryjny system 
informatyczny jest wdrożony u Zamawiającego i o umożliwienie kontaktu z jego administratorem. 

Odp.: Zamawiający pracuje na aplikacji laboratorium INFOMEDICA firmy Asseco Poland S.A. Zamawiający 
może wyrazić zgodę na przeprowadzenie wizji lokalnej w Laboratorium szpitalnym. Zainteresowani 
Wykonawcy winni do dnia 11.08.2014 r. złożyć pisemny wniosek o umożliwienie dokonania ww. wizji, a 
Zamawiający wyznaczy jej termin. 

Pyt. 4 Pakiet II 
Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez dwukierunkową transmisję danych: czy wystarczy 
aby czytnik automatycznie przesyłał wyniki do laboratoryjnego systemu informatycznego, czy czytnik ma 
również odbierać identyfikatory próbek przesyłane z laboratoryjnego systemu informatycznego ? 

Odp.: Czytnik winien automatycznie przesyłać wyniki do laboratoryjnego systemu informatycznego oraz 
odbierać identyfikatory próbek przesyłane z laboratoryjnego systemu informatycznego. 

Pyt. 5 Pakiet II  
Czy Zamawiający dopuszcza zewnętrzną kontrolę jakości pasków nie pochodzącą od producenta 
analizatora ( np. LABQUALITY)? Jest to  lepsze, bardziej obiektywne  rozwiązanie, niż dwie kontrole 
(wewnętrzna i "zewnętrzna" ) pochodzące od tego samego producenta. W przypadku negatywnej 
odpowiedzi prosimy o uzasadnienie. 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. Nie wszystkie materiały kontrolne są dedykowane do danego 
typu analizatora.   

Pyt. 6 Pakiet II 
 Czy Zamawiający dopuści paski testowe 11- parametrowe w konfekcji 150 sztuk w opakowaniu? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza. 
Pyt. 7 Pakiet II 



 

 

Czy Zamawiający dopuści mocz kontrolny na 2 poziomach (1 opakowanie= 6x 15 ml, w tym 3x poziom 
patologiczny, 3x poziom normalny)? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza oraz informuje, że zgodnie z zapisem SIWZ „w przypadku rozbieżności w 
wielkościach opakowań:  Wykonawca powinien przeliczać zapotrzebowaną ilość odczynników kierując się 
zasadą zaokrąglania do pełnego opakowania w górę biorąc pod uwagę trwałość odczynników.” 

Pyt. 8 Pakiet II 
 Jaki schemat kontroli wewnątrz laboratoryjnej wymaga Zamawiający?  
Odp.: Zgodnie z SIWZ, tj. przewidywana częstość kontroli – w pozycjach których dotyczy – codziennie na 

dwóch poziomach. 
Pyt. 9 Pakiet II 
 Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty papieru termicznego do wydruku wyników? 
Odp.: Zamawiający nie wymaga. 
Pyt. 10 Pakiet II 
 Czy Zamawiający dopuści aparat do odczytu pasków 11- parametrowych? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza. 
Pyt. 11 Pakiet II 

Czy Zamawiający wymaga podłączenia systemu do sieci informatycznej ? Jeżeli tak to jaki system 
informatyczny posiada Zamawiający ? 

Odp.: Zamawiający wymaga podłączenia systemu do sieci informatycznej. Zamawiający pracuje na aplikacji 
laboratorium INFOMEDICA firmy Asseco Poland S.A.  

Pyt. 12 Pakiet II 
Czy Zamawiający dopuści rejestrację  testów paskowych przy pomocy jednorazowego kodu 
rejestracyjnego raz na 3000 badań oraz dodatkowego automatycznego – bez udziału użytkownika - testu 
optyki przy pomocy wbudowanego pola referencyjnego ? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ. 
Pyt. 13 Pakiet II 
 Czy Zamawiający dopuści czułość analityczną dla pola białka nie gorszą niż 15 mg/dl ? 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ. 
Pyt. 14 Pakiet II 

Czy Zamawiający dopuści pamięć wyników łącznie 10 000 ( w tym 5000 badań oraz 5000 wyników 
kontroli jakości ) ? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 
Pyt. 15 Pakiet II  

Czy Zamawiający dopuści kontrole zewnętrzną  i  wewnętrzną od innego producenta niż paski i analizator? 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ. 
Pyt. 16 Dotyczy Pakietu 6, poz. 18 
 Prosimy o określenie ilości zapotrzebowania przedmiotu zamówienia. 
Odp.: Zamawiający informuje, że ilość ta wynosi 360 ml (błąd pisarski w SIWZ) 
Pyt. 17 Dotyczy Pakietu 6 

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności między ilością zapotrzebowania przedmiotu zamówienia na 36 
miesięcy (kol. 5 tabeli) a wzorem umowy w § 1, ust. 1 umowa na 12 miesięcy. 

Odp.: Zamawiający informuje, że niezgodność jest wynikiem błędu pisarskiego, prawidłowy okres trwania 
umowy wynosi 36 miesięcy. 

Pyt. 18 Dotyczy wzoru umowy § 7, ust. 1 
 Wnioskujemy o zmianę zapisu dotyczącego udzielenia odpowiedzi na reklamację na 3 dni robocze od daty 

jej otrzymania 



 

 

Odp.: Zamawiający dokonał zmiany wzorów umów; sposób załatwiania reklamacji został ostatecznie określony 
poprzez obowiązek reakcji wykonawcy (wykonanie reklamacji) do 2 dni roboczych (nie: kalendarzowych); 
okres ten jest zasadny z uwagi na to, że Laboratorium Zamawiającego pracuje 24h/dobę obsługując przede 
wszystkim oddziały szpitalne i Zamawiający nie może sobie pozwolić na wydłużanie czasu  uzyskiwania 
zamówionych produktów, a do tego prowadziłoby wydłużenie wykonawcy czasu reakcji na jakąkolwiek 
reklamację (ilościową i jakościową) przy uwzględnieniu, że wykonawca ma najpierw 4 dni robocze (nie: 
kalendarzowe) na wykonanie (w założeniu: należyte) każdego zamówienia cyklicznego.  

Pyt. 19 Dotyczy wzoru umowy § 5, ust. 1 pkt b 
 Wnosimy o dokonanie zapisów w projekcie umowy zobowiązujących Zamawiającego do zapłaty kary 

umownej w wysokości 10% wynagrodzenia brutto w przypadku odstąpienia od umowy przez 
Zamawiającego 

 Przedstawiony zapis umowy jest niedopuszczalny. Zamawiający bowiem nie przewidział dla siebie 
żadnych (poza odsetkami ustawowymi) negatywnych konsekwencji w przypadku nawet bardzo 
długotrwałego zalegania z płatnościami, jednocześnie zastrzegając bardzo wysoką karę umowną dla 
Wykonawcy w przypadku odstąpienia od przedmiotowej umowy, tylko dla siebie przewidział możliwość 
dochodzenia kary umownej w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy. W tym wypadku Wykonawca 
usytuowany został na straconej pozycji, gdyż w umowie brak jest postanowienia pozwalającego 
Wykonawcy żądać od Zamawiającego kary umownej w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego. 

 Podkreślić należy, że w doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie 
ustanawianie przez Zamawiającego w umowie wysokich kar umownych w stosunku do Wykonawcy (bez 
określenia takich samych kar dla siebie) uznać należy bezwzględnie za naruszenie zasad zachowania 
uczciwej konkurencji wyrażonej w przepisie art. 7 Pzp, które mogą być uzasadnioną podstawą do żądania 
unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z uwagi, iż postępowanie jest 
obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 Stanowisko powyższe znajduje pełne potwierdzenie m. In. Wyroku Zespołu Arbitrów dnia 23 sierpnia 
2007r. sygn. Akt UZP/ZO/0-1030/07. Zważyć bowiem należy, że kara umowna (odszkodowanie umowne) 
ze swej istoty ma charakter wyłącznie odszkodowawczy i kompensacyjny, a nie zaś prewencyjny. 

 Ustalenie przez Zamawiającego wygórowanych kar umownych dla tylko dla Wykonawców stanowi zatem 
bezspornie rażące naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do 
sprzeczności celu takiej umowy z zasadami współżycia społecznego i skutkować winno bezwzględną 
nieważność czynności prawnej na podstawie przepisu art. 3531 K.C. w związku z art. 58 § 1 K.C. 

Odp.: Zamawiający dokonał zmiany wzorów umów; w nowym brzmieniu Zamawiającemu przysługuje w ww. 
przypadku kara umowna w stałej kwocie 15.000,00 zł., która z pewnością nie jest karą wygórowaną 
zważywszy na czas trwania umowy (36 miesięcy) i szacowaną wartość całego zamówienia; Zamawiający 
nie ma obowiązku uwzględniania w umowie kary umownej dla samego siebie tym bardziej, że to 
wykonawcę obciążają świadczenia rzeczowe, których należyte spełnianie jest kluczowe z punktu widzenia 
interesów Zamawiającego, który jest  podmiotem leczniczym; wykonawca ma zawsze prawo skorzystania 
w razie ewentualnego sporu z Zamawiającym z przepisów kodeksu cywilnego.  

Pyt. 20 Dotyczy Pakietu 6 – wymagane są dostawy krwinek transportem monitorowanym pod względem 
temperatury (2-8 st.C) 

 Wnioskujemy o wykreślenie w/w wymienionego wymogu. 
 Wymóg transportu monitorowanego w zakresie temperaturowym od +20 C do + 80 C jest niezgodny z 

zaleceniami producentów dotyczącymi transportu odczynników i krwinek. Zamawiający poprzez taki 
zapis, świadomie dąży do podrożenia oferty, a co za tym idzie naraża Zamawiającego, jako podmiot 
sektora finansów publicznych na zarzuty świadomej niegospodarności środków publicznych poprzez 
zawyżanie cen ofertowych nie mających żadnego wpływu na jakość oferowanych odczynników. 



 

 

 Ponadto należy stwierdzić, RCKiK Katowice, który jako jedyny w Polsce, a nawet całej Unii Europejskiej 
wprowadził taki sposób transportu odczynników i krwinek. 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. Uzasadnienie: ustawa o wyrobach medycznych z dn. 20 maja 
2010r. (Dz. U. z 2010 Nr 107 poz. 679 z późn. zmianami) Rozdział 3 Obowiązki importerów i 
dystrybutorów art.19 „Importer i dystrybutor są obowiązani zapewnić, aby w czasie gdy ponoszą 
odpowiedzialność za wyrób, warunki jego przechowywania i przewożenia nie wpływały ujemnie na jego 
zgodność z wymaganiami określonymi w ustawie”; nadto Zamawiający wskazuje, że wprowadzenie 
takiego wymogu mieści się w zasadzie swobody umów.   

Pyt. 21 Dotyczy Pakietu 6, poz. 9 i 10 
 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynników standard anty-D i standard anty-D do 

mikrometody w opakowaniach 5 lub 10ml? 
 Gwarantujemy przydatność odczynników po otwarciu do końca okresu ważności podanego przez 

producenta na etykiecie co nie wpłynie na jakość wykonywanych przez Zamawiającego badań. Pozwoli to 
na złożenie korzystniejszej cenowo oferty. 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
 Zapotrzebowanie na ww. odczynnik jest bardzo małe, niemniej Zamawiający musi zapewnić możliwość 

wykonania tego typu badania w swoim laboratorium.  
Pyt. 22 dot. zapisów SIWZ rozdz. V pkt. 1 oraz wzoru umowy par. 1 ust. 1 

Zgodnie z zapisami SIWZ wymagany termin wykonania zadania wynosi 36 miesięcy od dnia podpisania 
umowy natomiast we wzorze umowy 12 miesięcy. Prosimy o stosowne wyjaśnienie. 

Odp.: Zamawiający informuje, że niezgodność jest wynikiem błędu pisarskiego, prawidłowy okres trwania 
umowy wynosi 36 miesięcy. 

Pyt. 23 dot. zapisów we wzorze umowy par 2 ust. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie uwagi, że zamówienie telefoniczne musi być potwierdzone 
drogą pisemną (mailem lub faxem)? Ten wymóg pozwoli na uniknięcie ewentualnych niedomówień oraz 
na prawidłowe uwzględnienie ewentualnych reklamacji. 

Odp.: Zamawiający wprowadził nowe wzory umów; zamówienia, zwane obecnie w umowie „zamówieniami 
cyklicznymi” będą składane telefaksem albo mail.  

Pyt. 24 dot. zapisów we wzorze umowy par. 2 ust. 2 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację zapisu: „koszt transportu obciążają Wykonawcę” 
na zapis: „koszt transportu obciążają Wykonawcę przy jednorazowym zamówieniu powyżej 150,00 zł 
netto”. Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 150,00 zł, koszty transportu na które składają 
się m.in. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, 
koszty dostarczenia towaru do przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o 
takiej wartości 

Odp.: Zamawiający dokonał zmiany wzorów umów; Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmianę 
podtrzymując, że koszty transportu  zamówień obciążają zawsze wykonawcę.  

Pyt. 25 Pakiet nr VII 
 Jaką ilość (w przybliżeniu) oznaczeń Na, K Zamawiający planuje wykonać w trakcie trzech lat? 
Odp.: Zamawiający przewiduje wykonanie ok. 2400 elektrolitów ( Na+ K) w ciągu trzech lat, przy czym nie 

stanowi to jego obowiązku.  
Pyt. 26 Pakiet X 

Prosimy o informację – jakiej firmy laboratoryjny system informatyczny funkcjonuje w Laboratorium? 
Odp.: Zamawiający pracuje na aplikacji laboratorium INFOMEDICA firmy Asseco Poland S.A. 
Pyt. 27 Pakiet X 

 Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby termin ważności odczynników wynosił min. 6 miesięcy? 
Odp.: Zamawiający wymaga, aby termin ważności odczynników wynosił min. 10 m-cy .(było 12) 



 

 

Pyt. 28 Pakiet X 
Czy Zamawiający wymaga, aby na potwierdzenie warunku wyznaczonego ISI dla PT, wartości 
kontrolnych dla MATERIAŁU KONTROLNEGO było potwierdzone przez producenta odczynników 
oświadczeniem, że wyznacza w/w parametry na aparat oferowany w użyczeniu? 
Oświadczenie to jednoznacznie pozwoli określić, czy odczynniki zaoferowane przez wykonawców 
spełniają oczekiwania Zamawiającego. 

Odp.: Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą oświadczenia potwierdzonego przez 
producenta odczynników, że  ISI dla PT oraz wartości kontrolnych dla materiału kontrolnego są 
wyznaczone na oferowany aparat. 

Pyt. 29 SIWZ (dotyczy pakietu nr III): 
Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech 
lub czterech miejsc po przecinku? 
Zgodnie, bowiem z najnowszą linią orzecznictwa dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a 
nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem 
kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej 
sztuki końcówki, czy szkiełka).  

Odp.: Zamawiający informuje, że jednostką miary jest opakowanie zawierające od 50 do 1000 szt. danego 
wyrobu i nie wymaga się od Wykonawcy podawania ceny za 1 szt.; ponadto zgodnie z zapisem w SIWZ 
„W przypadku rozbieżności w wielkościach opakowań:  Wykonawca powinien przeliczać zapotrzebowaną 
ilość produktów kierując się zasadą zaokrąglania do pełnego opakowania w górę”. 

Pyt. 30 Projektu umowy: 
Dotyczy § 1 ust 1 oraz SIWZ rozdział V.1. 
Czy Zamawiający w projekcie umowy nie popełnił omyłki i czy zgodnie z SIWZ nie powinno być: „(…) w 
okresie 36 miesięcy, od dnia……do dnia….”? 

Odp.: Zamawiający informuje, że niezgodność jest wynikiem błędu pisarskiego, prawidłowy okres trwania 
umowy wynosi 36 miesięcy. 

Pyt. 31 Projektu umowy: 
Dotyczy § 1 ust 2  
Z uwagi specjalne ceny oferowane Zamawiającemu przez wykonawców, kalkulowane na podstawie ilości 
podanych przez Zamawiającego w przetargu, czy Zamawiający nie rozważy wprowadzenia do wzoru 
umowy zapisu: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji Umowy, jednak 
niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 20% wartości umowy”? 

Odp.: Zamawiający dokonał zmian wzorów umów; Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. 
zapisu; celem Zamawiającego – oczywistym – jest wykonywanie umowy jednak nie jest on w stanie podać 
(%) przypuszczalnej wielkości niezrealizowania umowy. 

Zamawiający,  ze względu na specyfikę swojej działalności, nie jest w stanie zaplanować (tak jak np. w 
zakładzie produkcyjnym) wykonania konkretnej ilości konkretnych  badań, i co za tym idzie, określić 
dokładnej ilości odczynników, nawet z tolerancją -20%.  

Ponadto, wprowadzając we wzorze umowy zapis proponowany przez Wykonawcę, w przypadku 
wykonania mniejszej ilości badań Zamawiający zgodnie z warunkami umowy zobowiązany będzie do 
zakupu minimum 80% ilości odczynników. Po zakończeniu umów (dostawy i dzierżawy) Zamawiający 
posiadałby pewną ilość odczynników, których użycie ograniczone jest terminem ważności, a jednocześnie 
nie miałby możliwości ich wykorzystania z uwagi na brak aparatu – trudno bowiem zakładać, że następne 
umowy zostaną zawarte z tym samym Wykonawcą.  



 

 

Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę na zapis zawarty w § 9 nowego wzoru umowy, który przewiduje 
ewentualność przedłużenia czasu trwania umowy w przypadku nie zrealizowania wszystkich ilości 
produktów zawartych w załączniku nr 1 do SIWZ. 

Pyt. 32 Projektu umowy: 
Dotyczy § 2 ust 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie zamówień składanych drogą telefoniczną? 
Składanie zamówień drogą telefoniczną działa na niekorzyść obu Stron, ponieważ powoduje niepotrzebne 
nieporozumienia. Pamiętajmy również, iż Ustawa Prawo zamówień publicznych nie dopuszcza formy 
porozumiewania się telefonicznego, zatem również korespondencja dotycząca umów przetargowych 
powinna odbywać się drogą pisemną.  

Odp.: Patrz odpowiedź na pytanie 23.  
Pyt. 33 Projektu umowy: 

Dotyczy § 2 ust. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał 
zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być 
mniejsza niż 150 zł. netto”? 
Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 150 zł. koszty transportu na które składają się m.in.: 
koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, 
koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży 
towaru o takiej wartości. 

Odp.: Zamawiający dokonał zmiany wzorów umów; Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zapis, gdyż nie jest 
w stanie stwierdzić, jakie zamówienia będzie realizował – decydują o tym indywidualne potrzeby 
Laboratorium i oddziałów szpitalnych.  

Pyt. 34 Projektu umowy: 
Dotyczy § 2 ust. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy z: „4 dni roboczych” do „5 dni 
roboczych” od dnia wpłynięcia zamówienia cząstkowego? 
Prośbę motywujemy faktem, iż dostarczany asortyment nie posiada bardzo krótkiego terminu ważności, 
przez co Zamawiający jest w stanie wcześniej określić wielkość zapotrzebowania i może wcześniej złożyć 
zamówienie, dzięki czemu Wykonawca będzie mógł terminowo zrealizować dostawę. Poza tym termin 
dostawy wynoszący 3 dni robocze jest nierealny, w przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług 
wynajętego przewoźnika. Zamówienie, które wpływa do wykonawcy jednego dnia najwcześniej może być 
zarejestrowane w dniu następnym, pod warunkiem, że będzie zawierało wszystkie niezbędne dane do 
prawidłowej realizacji zamówienia zgodnie z warunkami umowy. Wystawienie stosownych dokumentów 
WZ, spakowanie towaru następuje najczęściej trzeciego dnia po otrzymaniu zamówienia. Spedytor 
dostarcza towar w ciągu 48 godzin (kolejne dwa dni), a zatem termin 5 dni roboczych jest terminem 
minimalnym na zrealizowanie zamówienia. 

Odp.: Zamawiający dokonał zmiany wzorów umów; Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zapis, to jest 
zachował w nowym wzorze umowy termin 4 dni roboczych gdyż jest on dyktowany indywidualnymi 
potrzebami Zamawiającego. W przypadku  wskazania 5 dni roboczych, zamówienia poniedziałkowe 
mogłyby być wykonywane tak naprawdę w 7 dni kalendarzowych (sb. i nd. wyłączone, jako „nierobocze”), 
czego Zamawiający nie dopuszcza.   

Pyt. 35 Projektu umowy: 
Dotyczy § 3 ust. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie sformułowania: „prawidłowo”? 



 

 

Prośbę motywujemy faktem, iż zmiana tego zapisu umożliwi Wykonawcy precyzyjne określenie daty, od 
której płynie termin płatności.   

Odp.: Zamawiający dokonał zmiany wzorów umów; Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmianę; 
Zamawiający nie widzi problemów w prawidłowym doręczeniu mu faktur – będzie to jeden z obowiązków 
umownych wykonawcy;  dokumentowanie faktu i terminów doręczania faktur Zamawiającemu w 
dokumentacji firmowej wykonawcy, należy do wykonawcy, a nie do Zamawiającego.   

Pyt. 36 Projektu umowy: 
Dotyczy § 7  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujący termin na załatwienie reklamacji: 
- dla reklamacji ilościowych – realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 5 dni robocze od 
chwili jej otrzymania,  
- dla reklamacji jakościowych - realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 7 dni roboczych od 
chwili otrzymania próbek reklamowanego towaru? 
Wykonawca, aby rozpatrzyć reklamację jakościową musi najpierw zbadać zwrócony towar i następnie 
podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co 
jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 48 godzin jest 
trudne do wykonania. 

Odp.: Zamawiający dokonał zmiany wzorów umów Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmianę; patrz 
odpowiedź na pytanie nr 18.  

Pyt. 37 Projektu umowy: 
Dotyczy § 8 ust. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na „10% niezrealizowanej wartości brutto wskazanej w 
ofercie przetargowej.”? 
Naliczenie kary umownej w proponowanej przez Zamawiającego wysokości  
10% łącznej wartości brutt wskazanej w ofercie przetargowej, na gruncie znowelizowanego przepisu art. 
24.ust 1 pkt 1 ustawy pzp może doprowadzić do wykluczenia wykonawcy z postępowań o udzielenie 
zamówienia publicznego na okres trzech lat.  
Zdaniem Wykonawcy, konsekwencje proponowanej przez Zamawiającego kary umownej są nieadekwatne 
w przypadku przetargu na relatywnie małą wartość. W związku z powyższym zaproponowaną przez 
Zamawiającego karę umowną uznać należy za niewspółmiernie wysoką, a wręcz rażąco wygórowaną. 
W związku z powyższym prosimy o zmianę sposobu liczenia kary na od  niezrealizowanej wartości brutt 
wskazanej w ofercie przetargowej.  

Odp.: Zamawiający dokonał zmiany wzorów umów; Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmianę; patrz 
odpowiedź na pytanie nr 19.  

Pyt. 38 Projektu umowy: 
Dotyczy § 8 ust. 2, 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 0,1% za każdy dzień 
opóźnienia liczonej od wartości brutto tej części towaru, którego opóźnienie dotyczy, z uwagi na 
nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?  
Wprawdzie nie istnieją przepisy regulujące wysokości kar umownych, jednak przy ustaleniu wysokości kar 
Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności stron, a tym samym wymagać 
od Wykonawcy płacenia kar w takiej samej lub nieznacznie wyższej wysokości, w jakiej sam Zamawiający 
może ewentualnie płacić za zwłokę w płaceniu za towar. 
Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar umownych. 
Kary umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w stosunku do Wykonawcy, a nie prowadzić do 
wzbogacenia się Zamawiającego, a taką funkcję zaczynają pełnić w momencie, gdy okazuje się, iż wartość 
kary umownej może przekroczyć wartość zapłaty należną Wykonawcy za dostarczony towar. Nadto 



 

 

liczenie kary umownej w wysokości 2%  za każdy dzień opóźnienia liczonej od wartości brutto tej części 
towaru, którego opóźnienie dotyczy i, jest wysoce niesprawiedliwe i na gruncie prawa cywilnego obecna 
wysokość odsetek, którą Zamawiający narzuca, może zostać uznana za świadczenie nienależne, dające w 
skali roku odpowiednio, 720%, wartości zamówionej dostawy. W tym miejscu należy przywołać treść art. 
484 § 2 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy zobowiązanie zostało wykonane w 
znacznej części dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, to samo dotyczy przypadku, gdy kara jest 
rażąco wygórowana. Dlatego też w przypadku braku zgody Zamawiającego na zmniejszenie kar 
umownych w momencie gdy będą one naliczane, Wykonawca będzie zmuszony podjąć odpowiednie kroki 
prawne celem miarkowania tych kar, a co za tym idzie ochrony swoich interesów.    

Odp.: Zamawiający dokonał zmiany wzorów umów; Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmianę; obecnie 
kwestię kar reguluje par. 8 wzoru umowy; Zamawiający wprowadził kary zastrzeżone kwotowo, liczone 
dziennie,  co nie stanowi postanowienia niedopuszczalnego, lub sprzecznego z prawem; w razie 
wystąpienia konieczności obciążenia wykonawcy karą umowną, taka sama jej wysokość będzie przy 
opóźnieniu w wykonaniu zamówienia  cyklicznego o wartości 1.000 zł., jak i o wartości 100 zł.; 
wprowadzony zapis mieści się zatem w ryzyku umownym obu stron.. 

Pyt. 39 Projektu umowy: 
Dotyczy § 10 
Czy Zamawiający rozważy wprowadzenie w powyższym paragrafie ustępu mówiącego, że: 
1. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za 1 miesięcznym wypowiedzeniem, 
2. Rozwiązanie, o którym mowa w pkt. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod 
rygorem nieważności, 
3. Każda ze stron może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia 
postanowień niniejszej umowy? 

Odp.: Zamawiający dokonał zmiany wzorów umów; Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmianę;  obecnie 
kwestie dot ustania umowy reguluje par. 10 wzoru umowy; wykonawca ma prawo skorzystania ze środków 
zawartych w Kodeksie cywilnym; Zamawiający zwracam uwagę, że jego celem jest realizacja zawartej 
umowy, jednak z uwagi na czas, na jaki ma ona być zawarta (36 miesięcy) jest zobligowany przewidzieć 
warunki, w których musi mieć prawo do jej rozwiązania z uwagi na konieczność ochrony interesu 
własnego skorelowanego z interesem pacjenta i prowadzonej działalności leczniczej.  

Pyt. 40 Przedmiotu zamówienia w pakiecie nr III: 
Pytanie 1 
Ze względu na różny sposób konfekcjonowania wyrobów w różnych firmach, czy Zamawiający wyrazi 
zgodę na zaoferowanie innych wielkości opakowań, niż te podane w formularzu cenowym? 
Oczywiście wszelkie przeliczenia pozostaną zgodne z Państwa wymaganiami w formularzu cenowym lub 
w formularzu cenowym zostaną odpowiednio naniesione poprawki w wielkości opakowań i ilości 
zamawianych sztuk, w taki sposób, aby całkowita ilość sztuk była zgodna z określonym w SIWZ 
zapotrzebowaniem na dany produkt 

Odp.: Zamawiający informuje, zgodnie z zapisem w SIWZ „W przypadku rozbieżności w wielkościach 
opakowań:  Wykonawca powinien przeliczać zapotrzebowaną ilość produktów kierując się zasadą 
zaokrąglania do pełnego opakowania w górę”. 

Pyt. 41 Przedmiotu zamówienia w pakiecie nr III: 
 Pytanie 2 

Czy Zamawiający, aby mieć pewność, że zaoferowany przez Wykonawców asortyment spełnia wymogi 
SIWZ, wprowadzi do SIWZ wymóg podania przez Wykonawców w formularzu cenowym w dodatkowej 
kolumnie – nr katalogowych wykonawcy (lub wytwórcy) zaoferowanego produktu? 

Odp.: Zamawiający dodaje w formularzu ofertowym Pakiet III kolumny: „Producent” oraz „Nr kat.”  



 

 

Pyt. 42 Przedmiotu zamówienia w pakiecie nr III: 
 Dotyczy pozycji 3 

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści końcówki typu Medlab? 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 43 Przedmiotu zamówienia w pakiecie nr III: 
 Dotyczy pozycji 4 

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na pojemniki z wieczkiem zdejmowanym? 
Pragniemy nadmienić, iż różnica w wieczku w żaden sposób nie wpływa na cech użytkowe produktu, a w 
tym przypadku uniemożliwia złożenie ważnych i konkurencyjnych ofert większej liczbie wykonawców. 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 44 Przedmiotu zamówienia w pakiecie nr III: 
 Dotyczy pozycji 15 

Pytanie 1 
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pipetek o długości 125mm? 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie pipetek o proponowanej długości. 
Pyt. 45 Przedmiotu zamówienia w pakiecie nr III: 
 Dotyczy pozycji 15 
 Pytanie 2 

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści pipetki z podziałką? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza. 
Pyt. 46 Przedmiotu zamówienia w pakiecie nr III: 
 Dotyczy pozycji 22 

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kamer o całkowitej pojemności 
celki wynoszącej ok. 14 µl? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 47 Przedmiotu zamówienia w pakiecie nr III: 
 Dotyczy pozycji nr 14, 20, 21 oraz 24 

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 14, 20, 21 oraz 24 z pakietu 
i stworzenie nowego pakietu z tymi pozycjami? 
Prośbę swa motywujemy specyficznym charakterem wymaganego asortymentu oraz na ograniczoną ilość 
jego producentów. 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 48 Dotyczy Pakietu IX 

Prosimy o wydłużenie terminu dostawy analizatora do 14 dni od daty podpisania umowy. 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 
Pyt. 49 Dotyczy Pakietu IX 
 Czy Zamawiający dopuści analizator posiadający filtry optyczne w zakresie od 293 do 700 nm? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza. 
Pyt. 50 Dotyczy Pakietu IX 

Czy Zamawiający zaakceptuje test TIBC, który jest uważany jako równoważny z testem UIBC? 
Odp.: Zamawiający akceptuje. 
Pyt. 51 Dotyczy Pakietu IX 
 Czy Zamawiający zaakceptuje test do oznaczania glukozy metodą heksokinazową? 
Odp.: Zamawiający akceptuje. 
Pyt. 52 Dotyczy Pakietu IX 

Czy Zamawiający zaakceptuje odczynnik do oznaczania alkoholu posiadający 120 testów w opakowaniu, 
dzielony na 4 mniejsze niezależne opakowania (fleksy) po 30 oznaczeń w jednym? 



 

 

Odp.: Zamawiający akceptuje. 
Pyt. 53 Dotyczy Pakietu IX 

Czy podane ilości oznaczeń zawierają oznaczenia kontrolne? Jeżeli nie, proszę o podanie harmonogramu 
wykonywania oznaczeń kontrolnych. 

Odp.: Podane ilości nie zawierają ilości oznaczeń kontrolnych. Zgodnie z zapisem w SIWZ „Wykonawca winien 
wyliczyć odczynniki kontrolne biorąc pod uwagę wykonywaną co drugi dzień kontrolę na dwóch 
poziomach.  Kontrole dla badań, których ilość wynosi mniej niż 1000/ 36 miesięcy – dwa razy w tygodniu 
na dwóch poziomach.” 

Pyt. 54 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie w zał. nr 1 pakiet nr. IV  w tabeli,  kolumny „numer 
katalogowy” w celu lepszej identyfikacji produktu przy realizacji zamówienia? 

Odp.: Zamawiający dodaje w formularzu ofertowym kolumnę „Nr kat.” 
Pyt. 55 §10 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do umowy zapisu w brzmieniu 

:,,Wykonawca może odstąpić od umowy z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia 
z ważnych przyczyn nie dających się przewidzieć w chwili zawarcia przedmiotowej umowy lub 
w przypadku rażącego naruszenia jej postanowień przez Zamawiającego.”?  
Uzasadnienie: Wykonawca prosi o równe traktowanie Stron umowy w związku z faktem, iż Zamawiający 
w §10  przewidział sam dla siebie możliwość odstąpienia od warunków jej wykonywania. 

Odp.: Zamawiający dokonał zmiany wzorów umów; Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmianę; wykonawca 
ma prawo do skorzystania ze środków przewidzianych w Kodeksie cywilnym; patrz odpowiedź na pytanie 
nr 39.  

Pyt. 56 §1 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy aparatu do 30 dni? 
Uzasadnienie: Wykonawca prosi o wydłużenie terminu w związku z faktem, iż analizatory są sprowadzane 
bezpośrednio od producenta z zagranicy. Skomplikowane procedury celne oraz szereg  pozostałych 
formalności uniemożliwiają należyte wykonanie warunków wynikających z umowy w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. Siedmiodniowy termin jest terminem nierealnym do dotrzymania, 
w związku z powyższym  Wykonawca prosi jak w pytaniu.  

Odp.: Zamawiający dokonał zmiany wzorów umów; Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmianę; 
Zamawiający w nowym wzorze umowy (dzierżawa) dopuszcza dostarczenie aparatu w ciągu 14 dni 
kalendarzowych od podpisania umowy.    

Pyt. 57 §1 ust. 1 – Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, czy wyrazi zgodę na wydłużenie terminu 
dostawy do 21 dni? 

Odp.: patrz odpowiedź na pytanie nr 56.  
Pyt. 58 Dotyczy zał. nr 1 pakiet IV: 

Czy Zamawiający dopuści umieszczenie w załączniku asortymentowo-cenowym materiałów zużywalnych 
związanych z prawidłową pracą analizatora takich jak uszczelki , baterie UPS  i inne , których wymiana 
jest  konieczna w związku z wymogiem producenta ? Brak wymiany tych części może skutkować  
nieprawidłową pracą analizatora.   

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ, gdzie określono (pkt 21) „Brak części zużywalnych  
podlegających okresowej wymianie lub całkowity koszt wymiany elementów zużywalnych ponosi 
Wykonawca.” 

Pyt. 59 Pytania do umowy (Projekt umowy dostawy odczynników, jednorazowego sprzętu laboratoryjnego): 
 §1 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na stosowne doprecyzowanie okresu obowiązywania umowy? 

Uzasadnienie: Zgodnie z rozdz. V SIWZ oraz formularzem ofertowym (załącznik nr 1) okres 
obowiązywania umowy wynosi 3 lata. W związku z powyższym Wykonawca prosi o usunięcie 
rozbieżności. 

Odp.: Zamawiający informuje, że niezgodność jest wynikiem błędu pisarskiego, prawidłowy okres trwania 
umowy wynosi 36 miesięcy. 



 

 

Pyt. 60 Pytania do umowy (Projekt umowy dostawy odczynników, jednorazowego sprzętu laboratoryjnego): 
§2 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie telefonicznej formy składania zamówień formą 
elektroniczną (e-mail)? 
Uzasadnienie: Wykonawca prosi o modyfikację w związku z faktem, iż nie jest w stanie telefonicznie 
określić tożsamości osoby upoważnionej do składania zamówień po stronie Zamawiającego.  

Odp.: patrz odpowiedź na pytanie nr 23.  
Pyt. 61 Pytania do umowy (Projekt umowy dostawy odczynników, jednorazowego sprzętu laboratoryjnego): 
 §2 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 5 dni roboczych? 
Odp.: patrz odpowiedź na pytanie nr 18.  
Pyt. 62 Pytania do umowy (Projekt umowy dostawy odczynników, jednorazowego sprzętu laboratoryjnego): 
 §3 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu w następujący sposób: 

,,Podstawą do zapłaty za dostarczone rzeczy będzie prawidłowo wystawiona przez  Wykonawcę faktura 
VAT. Faktury VAT będą każdorazowo dostarczane wraz z realizowanym zamówieniem.”? 

Odp.: Zamawiający dokonał zmiany wzorów umów; Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmianę jednak w 
świetle postanowień par. 3 nowego wzoru umowy nic nie stoi na przeszkodzie, by faktury były dostarczane 
w dniu wykonania dostawy periodycznej.  

Pyt. 63 Pytania do umowy (Projekt umowy dostawy odczynników, jednorazowego sprzętu laboratoryjnego): 
 §7 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu do 5 dni roboczych? 

Uzasadnienie: Wykonawca prosi o wydłużenie powyższego terminu. Podany termin może okazać się 
terminem zbyt krótkim do należytego wykonania umowy. Wykonawca prosi o realne oznaczenie terminu 
co z pewnością ułatwi stronom wykonywanie warunków kontraktu w sposób prawidłowy i zacieśni 
współpracę pomiędzy Stronami. 

Odp.: patrz odpowiedź na pytanie nr 34. 
Pyt. 64 Pytania do umowy (Projekt umowy dostawy odczynników, jednorazowego sprzętu laboratoryjnego): 
 §7 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu do 4 dni roboczych? 

Uzasadnienie: Wykonawca prosi o wydłużenie powyższego terminu. Dwudniowy termin jest terminem 
zbyt krótkim do należytego wykonania umowy. Wykonawca prosi o realne oznaczenie terminu co z 
pewnością ułatwi stronom wykonywanie warunków kontraktu w sposób prawidłowy i zacieśni współpracę 
pomiędzy Stronami. 

Odp.: patrz odpowiedź na pytanie nr 18.  
Pyt. 65 Pytania do umowy (Projekt umowy dostawy odczynników, jednorazowego sprzętu laboratoryjnego): 
 §8 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu w następujący sposób: 

,,Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% niezrealizowanej części umowy, w 
przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego lub 
w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego w trybie określonym w § 8 ust. 4 niniejszej 
umowy.”? 
Uzasadnienie: W przypadku odstąpienia od umowy na etapie np. zrealizowania umowy w 90%, kara ta 
winna być liczona od części, której Wykonawca nie zrealizował. Kara liczona od wartości całej umowy, 
staje się wówczas nieadekwatna do ewentualnego uchybienia Wykonawcy.  

Odp.: patrz odpowiedź na pytania nr 19 i nr 38.  
Pyt. 66 Pytania do umowy (Projekt umowy dostawy odczynników, jednorazowego sprzętu laboratoryjnego): 
 §8 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 1%? 
Odp.: patrz odpowiedź na pytania nr 19 i 38. . 
Pyt. 67 Pytania do umowy (Projekt umowy dostawy odczynników, jednorazowego sprzętu laboratoryjnego): 

§8 ust. 2 – Jeżeli Zamawiający nie wyrażą zgody na powyższe, czy wyrazi zgodę na obniżenie wysokości 
kary umownej do 1,5%? 

Odp.: patrz odpowiedź na pytanie nr 19 i 38.  



 

 

Pyt. 68 Pytania do umowy (Projekt umowy dostawy odczynników, jednorazowego sprzętu laboratoryjnego): 
 §8 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu w następujący sposób: 

,,W przypadku gdy rzecz nie zostanie należycie oznaczona lub dostarczono ją bez przewidzianych w 
umowie lub przepisach dokumentów Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie uzupełnić brakującą 
dokumentację, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych. Powyższe zostanie uznane za należyte 
wykonanie umowy.”? 

Odp.: Zamawiający dokonał zmiany wzorów umów; Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmianę; patrz 
odpowiedź na pytanie nr 18.  

Pyt. 69 Pytania do umowy (Projekt umowy dostawy odczynników, jednorazowego sprzętu laboratoryjnego): 
 §9  – Czy Zamawiający wyrażą zgodę na modyfikację treści zapisu na: 

,,Wszelkie istotne zmiany i uzupełnienia umowy wymagają zgody obu stron w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności, z zastrzeżeniem §9 lit. a oraz mogą być wprowadzone wyłącznie w przypadku:”? 

Odp.: Zamawiający dokonał zmiany wzorów umów; Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmianę. Warunki 
zmiany umowy określa wyczerpująco par. 9 wzoru umowy podstawowej.  

Pyt. 70 Pytania do umowy (Projekt umowy dostawy odczynników, jednorazowego sprzętu laboratoryjnego): 
 §9  lit. a – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: 

,,zmiany cen w związku z urzędową zmianą wysokości podatku od towarów i usług. Zmiana stawki 
podatku VAT nastąpi z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego tę stawkę.  W razie zmiany 
stawki podatku VAT, po zawarciu umowy, dla Stron wiążąca będzie stawka VAT obowiązująca w dniu 
wystawienia faktury, a zmiana kwoty ceny brutto z tego tytułu jest akceptowana przez Strony bez 
konieczności składania dodatkowych oświadczeń.”? 

Odp.: patrz odpowiedź na pytanie nr 69.  
Pyt. 71 Pytania do umowy (Projekt umowy dostawy odczynników, jednorazowego sprzętu laboratoryjnego): 

§9  lit. a – Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, czy w przypadku urzędowej zmiany stawki 
podatku VAT dokona zmiany ceny brutto z zachowaniem zasady proporcjonalności? 
Uzasadnienie: Wykonawca prosi o odpowiedź w związku z okresem obowiązywania umowy (3 lata). 

Odp.: patrz odpowiedź na pytanie nr 69.  
Pyt. 72 Pytania do umowy (użyczenie aparatu): 

§1 ust. 5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie po sformułowaniu ,,24 godziny” słów ,,w dni 
robocze”? 

Odp.: Zamawiający dokonał zmiany wzorów umów; Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmianę; nowy wzór 
umowy określa zasady składania tzw. zamówień cyklicznych i zasady ich wykonywania w formie tzw. 
dostaw periodycznych wyczerpująco. Zamawiający podkreśla jednak, że ma prawo składania zamówień 
cyklicznych także w dni nierobocze (święta, dni ustawowo wolne od pracy) oraz w porze nocnej.  

Pyt. 73 Pytania do umowy (użyczenie aparatu): 
 §1 ust. 10 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację w sposób: 

,,Zmiana miejsca użytkowania aparatu może być dokonana za zgodą Wykonawcy wyrażoną na piśmie”? 
Odp.: Zamawiający dokonał zmiany wzorów umów, w tym poprzez zmianę typu umowy dot. używania aparatu z 

użyczenia na dzierżawę. W nowym wzorze umowy Zamawiający przewidział prawo zmiany miejsc 
używania aparatu, za zawiadomieniem wykonawcy na terenie miasta Katowice. Zmiana ta jest związana z 
możliwym w okresie  3 lat uruchomieniem punktów laboratoryjnych w innej lokalizacji, niż przy 
Sokołowskiego 2.  

Pyt. 74 Pytania do umowy (użyczenie aparatu): 
 §1 ust. 11 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację w sposób: 

,,W przypadku dłuższych napraw, tj. powyżej 3 dni roboczych od chwili zgłoszenia usterki - do czasu 
usunięcia usterki Wykonawca zapewni zamawiającemu aparat zastępczy. W przypadku opóźnienia w 
dostarczeniu aparatu zastępczego Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 40 zł, 



 

 

za każdy dzień opóźnienia. Zamawiający jest upoważniony do dochodzenia odszkodowania 
uzupełniającego przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.”? 

Odp.: Zamawiający dokonał zmiany wzorów umów; Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmianę; ww. 
kwestię reguluje obecnie par. 1 ust. 11 nowego wzoru umowy (dzierżawa); kwestia posiadania przez 
Zamawiającego sprawnego aparatu jest bardzo ważna, z uwagi na to że bez niego nie może wykonywać 
umowy podstawowej a w ślad za tym prowadzić działalności mającej wpływ na działalność leczniczą.  

Pyt. 75 Pytania do umowy (użyczenie aparatu): 
 §1 ust. 13 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację w sposób: 

,,Zamawiający nie może bez zgody Wykonawcy wyrażonej na piśmie oddać w użytkowanie urządzenia 
osobie trzeciej.”? 

Odp.: Zamawiający dokonał zmiany wzorów umów; Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmianę; kwestię 
ww. reguluje obecnie par. 1 ust. 13 nowego wzoru umowy (dzierżawa). . 

Pyt. 76 Pytania do umowy (użyczenie aparatu): 
 §2 ust. 2 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację w sposób: 

,,Wykonawca  gwarantuje, że w okresie obowiązywania umowy ceny netto dostawy odczynników do 
aparatu nie ulegną  zmianie i będą zgodne z ofertą, o której mowa w ust 1.”? 

Odp.: Zamawiający dokonał zmiany wzorów umów; Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmianę; kwestię 
ww. reguluje obecnie par. 2 ust. 5 nowego wzoru umowy (dzierżawa).  

Pyt. 77 Prosimy o wydłużenie terminu dostawy analizatora w zakresie Pakietu IX do 14 dni roboczych (od 
poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). 

Odp.: patrz odpowiedź na pytanie nr 56.  
Pyt. 78 Prosimy o zmianę umowy użyczenia na umowę dzierżawy, oraz odpowiednią zmianę użytych w projketach 

umów i SIWZ odniesień do użyczenia na odniesienia do dzierżawy, lub też np. odniesień do użyczanego 
sprzętu na dzierżawiony sprzęt itp.  
Zwracamy uwagę, że przedmiotem zamówienia publicznego nie może być użyczenie, które z natury swej 
jest konstrukcją  prawną za które nie przysługuje wynagrodzenie (art. 710-719 KC). Tymczasem umowy o 
zamówienie publiczne z samej swej definicji są umowami odpłatnymi, a wiec takimi, za które przysługuje 
obowiązkowo Wykonawcy zamowienia wynagrodzenie (art. 2 pkt 13 PZP). Co więcej, zgodnie z SIWZ 
przedmiotem zamowienia publicznego jest „dostawa jednorazowego sprzętu laboratoryjnego i 
odczynników laboratoryjnych”. Zgodnie z art. 2 pkt 2 PZP, wskazana jest definicja dostawy, która nie bez 
powodu wymienia wyłącznie odpłatne formy nabywania praw /rzeczy/ dóbr, tj. sprzedaż, dzierżawę, 
leasing, najem itp.  
Gdyby umowa była zawierana nie w tryie zamówień publicznych, i bez wykorzystania środków 
publicznych, zawarcie umowy użyczenia byłoby dopuszczalne między dwoma prywatnymi podmiotami. 
Aby zachować jednak zgodność z przepisami prawa – PZP – umowa dot. analizatorów nie może być 
umową użyczenia.   

Odp.: Zmiana uwzględniona – nowe wzory umów, w tym wzór umowy dzierżawy.  
Pyt. 79 Zwracamy uwagę na rozbieżność w zapisach SIWZ i projektach umów. SIWZ wskazuje – prawidłowo w 

pkt. I – Opis przedmiotu Zamówienia – że umowa ma dotyczyć dzierżawy aparatów (chociaż poniżej w 
odniesieniu do pakietu IX znów powtórzony jest zapis o „bezpłatnym użyczeniu”), podczas gdy sama 
umowa zawiera wyłącznie przepisy o bezpłatnym używaniu.  

Odp.: patrz odpowiedź na pytanie nr 78  
Pyt. 80 Prosimy o doprecyzowanie w zapisach projektów umów i SIWZ zapisu dotyczącego terminów wyrażonych 

w dniach tak aby określały one, że termin dotyczy dni roboczych, od poniedziałku do piątku, z 
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

Odp.: Zamawiający dokonał zmiany wzorów umów; w nowym wzorze umowy podstawowej zdefiniowano 
pojęcie „dni robocze” - par. 2 ust. 1 nowego wzoru umowy.  



 

 

Pyt. 81 Prosimy o usunięcie słowa „gwarantuje” i zastąpienie go słowem „zapewnia” z zapisów projektu umowy 
użyczenia aparatu, które sugeruje odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, podczas gdy norma wynikającą z 
kodeksu cywilnego jest odpowiedzialność oparta na zasadzie winy. 

Odp.: Zamawiający dokonał zmiany wzorów umów, w tym poprzez zmianę tupu umowy używania aparatu z 
użyczenia na dzierżawę; Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmianę gdyż zachowany zapis (par. 1 ust. 
6 nowego wzoru – dzierżawa) mieści się w zasadzie swobody umów.  

Pyt. 82 Prosimy o usunięcie słowa „bezpłatnego” i zastąpienie go słowami „w ramach wynagrodzenia umownego” 
lub odpowiednio „w ramach czynszu dzierżawnego” w zapisach projektów umów oraz SIWZ, gdyż słowo 
„bezpłatnego” sugeruje darowiznę i może oznaczać dla organów podatkowych obowiązek naliczenia 
podatku od dochodu. Wskazujemy ponadto, że jest to umowa zawierana w trybie zamówienia publicznego, 
a więc – zgodnie z ustawową definicją – świadczenia z założenia odpłatnego, i usługi lub dostawy nie 
mogą się odbywać w związku z powyższym „bezpłatnie”.  

Odp.: Zamawiający wprowadził nowe wzory umów, w których uwzględnił sugestię z ww. propozycji zmiany . 
Pyt. 83 Prosimy o usunięcie zdania w zakresie §1 ust. 5 projektu umowy użyczenia aparatu – „Użyczony analizator 

w czasie trwania umowy jest objęty gwarancją” 
Bez względu na to czy jest to umowa użyczenia, czy też – jak wnioskujemy o zmianę – umowa dzierżawy, 
to nie przysługuje przy żadnej z takich umów instytucja gwarancji. Zwracamy uwagę, że gwarancję można 
udzielić przy sprzedaży rzeczy, a miedzy stronami nie dochodzi tu do sprzedaży analizatora. Wykonawca 
nie może się więc do tego zobowiązać, bo byłoby to sprzeczne z naturą stosunku prawnego. 

Odp.: Zamawiający dokonał zmiany wzorów umowy, w tym poprzez zmianę typu umowy dot. używania aparatu 
z użyczenia na dzierżawę; Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmianę; w nowym wzorze umowy 
(dzierżawa) utrzymano zapis dot. gwarancji (par. 1 ust. 7) co mieści się w zasadzie swobody umów.  

Pyt. 84 Prosimy o modyfikację zapisów §1 ust. 11 projektu umowy użyczenia aparatu 
W przypadku dłuższych napraw, tj. powyżej 72 godzin w dni robocze, od pon. do pt., z wyłączeniem dni 
ustawowo wolnych od pracy od chwili zgłoszenia usterki - do czasu usunięcia usterki Wykonawca zapewni 
zamawiającemu aparat zastępczy lub pokryje koszty wykonania badań na zewnątrz. W przypadku 
opóźnienia w dostarczeniu aparatu zastępczego Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia zwłoki, jednak łącznie nie więcej niż wartość łączna czynszu 
dzierżawnego przedmiotowego analizatora. Zamawiający jest upoważniony do dochodzenia 
odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.  Wykonawca 
ponosi pełną odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne obowiązujące przepisy prawa nie 
pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy. W pozostałym 
zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z 
nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar 
umownych), wynikająca z Umowy lub w związku z nią, ograniczona jest do kwoty wartości netto umowy 
w zakresie czynszu dzierżawnego. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę 
przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty 
kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez ZAMAWIAJĄCEGO swoim kontrahentom oraz 
inne szkody o podobnym charakterze 

Odp.: Zamawiający dokonał zmiany wzorów umów; w nowym wzorze umowy (dzierżawa) aparatu Zamawiający 
nie uwzględniła ww. propozycji; Zamawiający podkreśla, że umowa dot. używania aparatu ma charakter 
niejako bazowy wobec umowy podstawowej (dostawa odczynników) zatem jeśli Zamawiający aparatu nie 
będzie miał z powodu jego zepsucia, awarii, uszkodzenia i nie otrzyma - wręcz niezwłocznie - aparatu 
zastępczego, rzutuje to na wykonywanie przez niego działalności laboratoryjnej w miejscu, a to z kolei ma 
wpływ na ciągłość i rzetelność prowadzenia działalności leczniczej; kwestię ww. reguluje obecnie par. 1 
nowego wzoru umowy (dzierżawa) 

Pyt. 85 Prosimy o dodanie do zapisów §1 ustępu 15 projektu umowy użyczenia aparatu treści: 



 

 

Zamawiający traci uprawnienia wynikające z usług serwisowych świadczonych przez Wykonawcę zgodnie 
z umową, w przypadku dokonania napraw, przeróbek lub modyfikacji przedmiotu dzierżawy przez osoby 
nieupoważnione. Zamawiający może utracić ww. uprawnienia również wówczas, jeśli Wykonawca (jego 
upoważniony przedstawiciel, serwisant) stwierdzi, że Zamawiający korzysta z akcesoriów innych niż 
zalecanych przez Wykonawcę lub korzysta z odczynników innych niż dostarczane przez Wykonawcę, co wpływa 
negatywnie z na jakość pracy przedmiotu dzierżawy lub stan przedmiotu dzierżawy; w takiej sytuacji 
Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu swoją decyzję niezwłocznie. 

Odp.: Zamawiający dokonał zmian wzorów umów; Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmianę – kwestie 
tego typu wystarczająco reguluje kodeks cywilny. . 

Pyt. 86 Prosimy o usunięcie z §3 projektu umowy użyczenia aparatu ustępu 1 – zgodnie z uzasadnieniem jak w 
pytania nr 78. 

Odp.: Zamawiający dokonał zmiany wzorów umowy (nowy wzór umowy – dzierżawa). 
Pyt. 87 Prosimy o zmianę zapisów w zakresie §4 ust. 2 projektu umowy dostawy z warunkami bezpłatnego 

serwisowania aparatu na następujący oraz projektu umowy dostawy odczynników, jednorazowego sprzętu 
laboratoryjnego na: 
„Dat ą spełnienia świadczenia jest data uznania rachunku bankowego Wykonawcy przez bank.” 
Zgodnie z przepisem art. 454 kc mając na uwadze fakt, że dług Zamawiającego jest długiem oddawczym, 
uprzejmie prosimy o zmianę 

Odp.: Zamawiający dokonał zmian wzorów umowy; Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmianę.  
Pyt. 88 Prosimy o zmianę terminu rozpatrzenia reklamacji na 5 dni roboczych, od poniedziałku do piątku za 

wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 
Odp.: Zamawiający dokonał zmiany wzorów umów; Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmianę; patrz 

odpowiedź na pytanie nr 18.  
Pyt. 89 Prosimy o usunięcia zapisów §10 ust. 3 w projekcie umowy dostawy odczynników, jednorazowego sprzętu 

laboratoryjnego oraz projekcie umowy dostawy z warunkami bezpłatnego serwisowania aparatu. 
Zapis nie spełnia podstawowych kryteriów umownego prawa odstąpienia tj. nie precyzyjne okoliczności 
które należy wskazać, które byłyby powodem odstąpienia od umowy. Zwracamy uwagę, że przy takim 
zapisie Zamawiający może bez jakiegokolwiek powodu, w każdym czasie odstąpić od umowy.  
Zwracamy jednocześnie uwagę, że obowiązek zachowania trwałości umów, wynikający chociażby z 
jedynego możliwego przypadku wynikającego z PZP - srt. 145 - przewidującego odstąpienie od umowy, a 
także negatywne konsekwencje dla Wykonawcy jakie ustawa PZP wiąże z odstąpieniem od umowy przez 
Zamawiającego. 

Odp.: Zamawiający dokonał zmiany wzorów umów; Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmianę; warunki 
ustania umowy określono w par. 10 nowego wzoru umowy; art. 395 k.c. nie nakazuje przewidzenia w 
umowie warunków uprawniających do odstąpienia od umowy.  

Pyt. 90 Prosimy o doprecyzowanie w §3 ust. 1 projektu umowy dostawy odczynników, jednorazowego sprzętu 
laboratoryjnego oraz projektu umowy dostawy z warunkami bezpłatnego serwisowania aparatu co jest wg 
Zamawiającego uznawane za „dowód dostawy” i kto taki dowód dostawy ma wystawić i kto komu ma go 
doręczyć. 

Odp.: Zamawiający dokonał zmiany wzorów umowy; kwestie dostaw częściowych zostały uregulowane na 
nowo.  

Pyt. 91 Prosimy o zmianę w zapisach projektów umów słowa „opóźnienia” na „zwłoka” mając na uwadze, że 
Wykonawca winien odpowiadać tylko za niedotrzymanie terminu spowodowane wyłącznie 
okolicznościami, za które ponosi odpowiedzialność, które były uzależnione od jego woli, tak jak to jest 
przy zwłoce, a nie za wszelkie okoliczności, także te na które nie ma żadnego wpływu, które są od niego 
całkowicie niezależne, jak to ma miejsce przy opóźnieniu. 



 

 

Odp.: Zamawiający dokonał zmiany wzór umów; Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmianę; Wykonawca 
ma zawsze prawo dowodzenia, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia nastąpiło nie z 
jego winy.  

Pyt. 92 Prosimy o zmianę zapisów i naliczanie kar umownych od wartości netto - kary umowne nie są 
opodatkowane podatkiem VAT. 

Odp.: patrz odpowiedź na pytanie nr 19 i 38.  
Pyt. 93 Prosimy o ograniczenie wysokości kar umownych w §8 w projekcie umowy dostawy odczynników, 

jednorazowego sprzętu laboratoryjnego oraz projekcie umowy dostawy z warunkami bezpłatnego 
serwisowania aparatu do kwoty łącznie nie więcej niż 10% wartości netto umowy. 
Podstawą naliczenia kary powinno być odniesienie do konkretnej kwoty zgodnie z wyrokiem SN z 8 lutego 
2007 I CSK 420/06 Sformułowanie art. 483 § 1 k.c. dopuszczające zastrzeżenie kary umownej w 
"określonej sumie" w sposób jednoznaczny prowadzi do wniosku, że kara ta powinna być w chwili 
zastrzegania wyrażona kwotowo. Dopuszczalne byłoby posłużenie się innymi miernikami wysokości, np. 
ułamkiem wartości rzeczy albo ułamkiem innej sumy (wartości kontraktu), jeżeli ustalenie kwoty byłoby 
tylko czynnością arytmetyczną, natomiast przyjęcie konstrukcji prawnej zakładającej ustalanie w 
przyszłości podstawy naliczania kary umownej nie byłoby zgodne z art. 483 § 1 k.c. i stanowiłoby inną 
czynność prawną. 

Odp.: patrz odpowiedź na pytanie nr 19 i 38.  
Pyt. 94 Prosimy o uzupełnienie zapisów §8 odpowiednio: ustęp 4 projektu umowy dostawy odczynników, 

jednorazowego sprzętu laboratoryjnego oraz ustęp 5 projektu umowy dostawy z warunkami bezpłatnego 
serwisowania aparatu o następujący zapis: 
 Powtarzające się nie wypełnianie warunków umowy przez Wykonawcę tj. nieterminowe lub 
niezgodne z zamówieniami pod względem ilości bądź asortymentu realizacje dostaw a także inne istotne 
uchybienia dają podstawę Zamawiającemu do rozwiązania umowy po uprzednim pisemnym wezwaniu 
Wykonawcy do realizacji obowiązków umownych i po bezskutecznym upływie wyznaczonego w tym celu 
dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych.   
 Odstąpienie od umowy jest najdrastyczniejsza (nadzwyczajną) formą rozwiązania problemów 
występujących w trakcie wykonywania umowy, z tego też względu nie powinno mieć miejsca, jeśli 
Wykonawca narusza umowę w sposób nieistotny. Ponadto w takich postanowieniach należy wyraźnie 
napisać, w jakich konkretnych sytuacjach / stanach Zamawiający będzie mógł takie prawo wykonać, a 
także powinno być postanowienie zobowiązujące Zamawiającego do uprzedniego wezwania Wykonawcy 
do zaprzestania takich naruszeń, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w wyznaczonym 
dodatkowym terminie nie krótszym niż  5 dni, po bezskutecznym upływie tego terminu. Tym bardziej, że 
interes Zamawiającego w tym zakresie w pełni zabezpieczają przepisy Kodeksu cywilnego oraz pozostałe 
postanowienia umowy 

Odp.: Zamawiający dokonał zmiany wzorów umów; Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmianę.  
Pyt. 95 Prosimy o uzupełnienie zapisów §8 odpowiednio: ustęp 6 projektu umowy dostawy odczynników, 

jednorazowego sprzętu laboratoryjnego oraz ustęp 8 projektu umowy dostawy z warunkami bezpłatnego 
serwisowania aparatu o następujący zapis: 
 Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 
przewyższającego wysokość kar umownych. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w zakresie, w 
jakim bezwzględne obowiązujące przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie 
odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność 
odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od 
podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych), wynikająca z Umowy lub w 
związku z nią, ograniczona jest do kwoty wartości umowy netto. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności 
za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, 



 

 

przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez ZAMAWIAJĄCEGO 
swoim kontrahentom oraz inne szkody o podobnym charakterze. 

Odp.: Zamawiający dokonał zmiany wzorów umów; Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmianę. . 
Pyt. 96 Dotyczy §9 pkt. a) projektu umowy dostawy odczynników, jednorazowego sprzętu laboratoryjnego oraz 

projektu umowy dostawy z warunkami bezpłatnego serwisowania aparatu. 
Prosimy zmianę i doprecyzowanie: 
a) zmiany cen brutto w związku z urzędową zmianą wysokości podatku od towarów i usług 

Odp.: Zamawiający dokonał zmiany wzorów umów; Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmianę.  
Pyt. 97 Dot.: Projekt umowy dostawy z warunkami bezpłatnego  serwisowania aparatu 

Par. 4 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia 
faktury? 
Uzasadnienie: 
Utrzymanie zapisu w obecnej postaci  spowoduje, iż niemożliwe będzie dokładne określenie terminu 
płatności oraz powstania zobowiązania podatkowego. 

Odp.: Zamawiający dokonał zmiany wzorów umów; Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmianę.  
Pyt. 98 Dot.: Projekt umowy dostawy z warunkami bezpłatnego  serwisowania aparatu 

Par. 8 ust. 1 Prosimy o modyfikację ww. postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary 
umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dot. niezrealizowanej części umowy.  
Uzasadnienie: 
Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu 
odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej 
od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji 
nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej. 

Odp.: patrz odpowiedź na pytanie nr 19 i 38.  
Pyt. 99 Dot.: Projekt umowy dostawy z warunkami bezpłatnego  serwisowania aparatu 
 Par. 8 ust. 2,4 i 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa  „opóźnienie” na  „zwłoka”? 

Uzasadnienie: 
„Opóźnienie” oznacza uchybienie terminowi bez względu na przyczynę tego uchybienia, natomiast 
„zwłoka” zgodnie z art. 476 K.C., następuje w sytuacji gdy dłużnik nie spełnia świadczenia w skutek 
 okoliczności za które ponosi odpowiedzialność.  Kara umowna skategoryzowana jako zryczałtowane 
odszkodowanie,  powinna być wymagalna  wyłącznie jeżeli została spowodowana okolicznościami, za 
które dłużnik (Wykonawca) ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych.   Z powyższych przesłanek 
wynika, iż dla zachowania istoty instytucji kary umownej   - nie może ona zostać zastrzeżona  na wypadek 
niedotrzymania terminu wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi. 

Odp.: patrz odpowiedź na pytanie nr 91.  
Pyt. 100 Dot.: Projekt umowy dostawy z warunkami bezpłatnego  serwisowania aparatu 

Par. 8 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po 
bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem 
dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze? 

Odp.: patrz odpowiedź na pytanie nr 89.  
Pyt. 101 Dot.: Projekt umowy dostawy z warunkami bezpłatnego  serwisowania aparatu 
 Par. 8 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie par. 8 ust. 6? 
Odp.: Zamawiający dokonał zmiany wzorów umów; Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmianę. 
Pyt. 102 Dot.: Projekt umowy dostawy z warunkami bezpłatnego  serwisowania aparatu 

Par. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie ustępu o brzmieniu „Całkowita wartość kar umownych 
nie może przekraczać 4,95% wartości brutto umowy.”? 
Uzasadnienie: 



 

 

Kara umowna ma  na celu naprawienie szkody poniesionej przez Zamawiającego, ale nie może być 
nadmierna oraz prowadzić do konieczności nieuzasadnionego ponoszenia przez wykonawcę 
nieproporcjonalnych obciążeń. Ponadto, w razie gdyby szkoda była wyższa, Zamawiający ma prawo 
dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych na podstawie par. 8 ust.8 

Odp.: patrz odpowiedź na pytania nr 19 i 38.  
Pyt. 103 Dot.: Projekt umowy dostawy z warunkami bezpłatnego  serwisowania aparatu 

Par. 8 Prosimy o dodanie zapisu o brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania 
zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.” 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmianę. Kwestie te regulują powszechnie obowiązujące przepisy 
prawa.  

Pyt. 104 Dot.: Projekt umowy dostawy z warunkami bezpłatnego  serwisowania aparatu 
 Par. 9 pkt a) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie dotychczasowego zapisu brzmieniem: 

„W przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w okresie obowiązywania umowy, w szczególności 
zmiany stawek podatku VAT, od dnia obowiązywania nowej stawki do cen netto objętych umową 
doliczany będzie podatek VAT według nowej stawki. Zmiana, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, 
nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga aneksu.” 

Odp.: Zamawiający dokonał zmiany wzorów umów; Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmianę. 
Pyt. 105 Pakiet nr 1 – szybkie testy analityczne 

Czy Zamawiający wydzieli pozycję 24 oraz 25 do osobnego pakietu? Pozwoli to na udział w postępowaniu 
większej ilości Wykonawcom, zwiększy konkurencyjność postępowania, a dodatkowo umożliwi 
Zamawiającemu wyłonienie oferty realnie najkorzystniejszej oferty. 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 106 Pakiet nr 1 – szybkie testy analityczne 

Czy Zamawiający  w pozycji 24 oraz 25 dopuści testy w opakowaniu a'25 szt. z odpowiednim 
przeliczeniem ilości  opakowań testów w formularzu cenowym? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania ww. testów w opakowaniach max. 25 szt. 
Pyt. 107 Pakiet nr 1 – szybkie testy analityczne 

Czy Zamawiający wymaga aby w pozycji 24 oraz 25 zestawy zawierały w swoim składzie 2ml koniugatu? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza. 
Pyt. 108 Pakiet nr 1 – szybkie testy analityczne 

Czy Zamawiający w pozycji 24 wymaga testu charakteryzującego się poziomem wykrywalności toksyny A 
nie gorszym niż 0,7 ng/ml, a toksyny B nie gorszym niż 1,25 ng/ml? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 109 Pakiet nr 1 – szybkie testy analityczne 

Czy Zamawiający w pozycji 25 wymaga testu charakteryzującego się poziomem wykrywalności antygenu 
GDH nie gorszym niż 0,8 ng/ml? 

Odp.:  Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 110 Pakiet nr 1 – szybkie testy analityczne 

Czy Zamawiający w pozycji 24 oraz 25 wymaga testu, w którym nie występuje reakcja krzyżowa ze 
Staphylococcus aureus (szczep Cowan)? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
 

Jednocześnie, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zmienia SIWZ 
w sposób określony w odpowiedziach na pytania Wykonawców. 
 
Ponadto, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zmienia SIWZ w następujący 
sposób: 



 

 

1. Na stronie tytułowej SIWZ część „Ogłasza” otrzymuje brzmienie: Szpital Murcki Sp. z o.o. ul. 
Sokołowskiego 2 40 - 749 Katowice www.szpitalmurcki.pl e-mail: zp@szpitalmurcki.pl  

2. Wprowadza się nowe wzory umów,  
3. We wszystkich dokumentach przetargowych, zamiast zapisu:  „bezpłatne użyczenie aparatu” (odmieniony 

odpowiednio) wprowadza się zapis: „dzierżawa aparatu” (odmieniony odpowiednio), 
4. W formularzach ofertowych wprowadza się odpowiednie modyfikacje w związku ze zmianą określoną w 

pkt.2 i 3 powyżej. 
 
W związku z wprowadzeniem w nowych wzorach umów dodatkowych zapisów Zamawiający zobowiązuje się 

odpowiedzieć na wnioski Wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ wyłącznie w zakresie dodatkowych zapisów w 
nowych wzorach umów. Zamawiający odpowie na wnioski, które wpłyną do Zamawiającego w terminie do dnia 
11.08.2014 r. do godz.1300.  
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