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wg rozdzielnika 

 

NR POSTĘPOWANIA: DZP.272-28/14 

Przetarg nieograniczony pn. " Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą sprzętu 

laboratoryjnego " 

 

ODPOWIEDZI DO PYTAŃ I MODYFIKACJA SIWZ 

 

 

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie działając na podstawie 

art. 38 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z 

późn. zm.), udziela odpowiedzi na następujące pytania: 

 

Pytania I 
Dotyczy Pakietu nr 1: 

1. Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej numerując pozycje w pakiecie? 

Odpowiedz. Tak. W związku z czym Zamawiający nadaje poprawną numeracje w pakiecie nr 1.  

2. Prosimy o sprecyzowanie do jakich pozycji Zamawiający wymaga dostarczenia próbek, pozycja 22 nie 

istnieje w tym pakiecie. 

Odpowiedz. Zamawiający wymaga dostarczenia próbek do poz. 15 (po uwzględnieniu poprawy 

numeracji) 
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podział pakietu na podłoża, paski z gradientem stężeń 

antybiotyków i testy? Takie rozwiązanie pozwoli na udział większej liczbie Oferentów, a 

Zamawiającemu pozwoli uzyskać bardziej konkurencyjne ceny. 

Odpowiedz. Nie. 
4. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu jednego producenta wszystkich podłoży? 

Odpowiedz. Nie. 
5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pasków z gradientem stężeń antybiotyków 

wykonanych z celulozy? Paski te dokładnie przylegają do powierzchni agaru, a rodzaj nośnika 

zapobiega tworzenia się pęcherzyków powietrza, które mogą zaburzać równomierne przenikanie 

antybiotyku do podłoża. 

Odpowiedz. Nie. 
6. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu jednego producenta dla wszystkich pasków ? 

Odpowiedz. Nie. 
7. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, że paski muszą posiadać pozytywną opinię KORLD?  

Odpowiedz. Nie. 

8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 25 testu do jednoczesnej identyfikacji i 

oznaczania lekowrażliwości grzybów? 

Odpowiedz. Nie. 
Dotyczy Pakietu nr 2: 

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie krążków antybiotykowych z min. 12 miesięcznym 

terminem ważności? 

Odpowiedz. Nie. 
2. Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie do jakich pozycji wymaga dostarczenia próbek? 

Odpowiedz. Zamawiający nie wymaga dostarczenia próbek w zakresie Pakietu nr 2. 
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podział pakietu na krążki antybiotykowe i krążki diagnostyczne? 

Takie rozwiązanie pozwoli na udział większej liczbie Oferentów, a Zamawiającemu pozwoli uzyskać 

bardziej konkurencyjne ceny. 

Odpowiedz. Nie. 
4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie krążków antybiotykowych, które nie posiadają 

pozytywnej opinii KORLD? 
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Odpowiedz. Nie. 
Dotyczy Pakietu nr 4: 

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycjach 14-15 i 17 odczynników o objętości 2 

ml rozlewanych w probówkach? 

Odpowiedz. Tak. 
 

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 11 soli fizjologicznej w probówkach 

szklanych, kompatybilnych z densytometrem ERBA Lachema Densi LA meter o wymiarach probówki 

13*14*113 mm? 

Odpowiedz. Tak. 
3. Czy zamawiający mógł by sprecyzować jakiej  objętość soli fizjologicznej wymaga w pozycji 11?  

Odpowiedz. Min.2ml.max 5 ml. 
Dotyczy wzoru umowy: 

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kar za zwłokę w dostawie z 5% na 3% brutto 

nie dostarczonej części zamówienia za dzień? 

Odpowiedź. Zamawiający wyraża zgodę na następującą zmianę  §6 ust.1 projektu umowy: 

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w dostawie towaru w wysokości 4% 

wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru za każdy dzień opóźnienia w dostawie z uwzględnieniem 

ust. 2” 

 

Pytania II 
Dotyczy załącznika nr 1B do SIWZ Pakiet nr 6 poz. 4 Podłoża do hodowli drobnoustrojów u pacjentów 

pediatrycznych oraz w płynie mózgowo-rdzeniowym (mała ilość materiału). 

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania podłoży pediatrycznych umożliwiających pobranie niewielkiej ilości 

materiału już od 0,5 ml – zarówno krwi jak i sterylnych płynów ustrojowych w tym PMR, co ma szczególne 

znaczenie w przypadku diagnostyki sepsy meningokowej? 

Odpowiedz. Tak. 

 

Pytania III 
1. Pakiet nr 1 Czy Zamawiający uzna za spełnienie wymogów SIWZ pkt. 3.8.3 jeżeli Wykonawca załączy do 

oferty deklaracje zgodności dotyczące odczynników zamiast do pierwszej dostawy ?  

Odpowiedz. Tak. 
2. Czy Zamawiający zweryfikuje liczby porządkowe, aby były po kolei, czy mają być one w obecnej 

kolejności bez zmian? 

Odpowiedz. Tak. W związku z czym Zamawiający nadaje poprawną numeracje w pakiecie nr 1. 

3. Czy w pozycji 17 (poz. 15 po uwzględnieniu poprawy numeracji) Zamawiający wymaga, aby na tym 

podłożu E.coli i grupa KESC były identyfikowane w różnych kolorach, a wśród karbapenemaz mają być 

wykrywane szczególnie KPC i NDM1? 

Odpowiedz. Tak. 

4. Czy w pozycji 26 Zamawiający ma na myśli testy pakowane po 50 sztuk? 

Odpowiedz. Tak. 

5. Czy w pozycji 27 Zamawiający ma na myśli testy pakowane po 100 sztuk? 

Odpowiedz. Tak. 

6. Czy w pozycji 28 Zamawiający ma na myśli testy pakowane po 50 sztuk? 

Odpowiedz. Tak. 

 

Wymagania graniczne dla podłoży Pakiet 1  

7. Punkt 2 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby w świadectwach  kontroli jakości znajdowała się 

informacja o składzie podłoża – jeżeli jest ona w metodyce danego produktu ? 

Odpowiedz. Tak. 

8. Punkt 4  Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby na płytkach znajdowała się data rozlania płytki? Będzie 

data ważności i godzina rozlania.  

Odpowiedz. Tak. 
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9. Punkt 14 Czy Zamawiający  wyraża zgodę na dołączenie do oferty przykładowych świadectw kontroli 

jakości – na kilka wybranych pozycji ?  

Odpowiedz. Tak. 

10. Czy Zamawiający zweryfikuje liczby porządkowe, aby były po kolei? 

Odpowiedz. Tak. 

11. Punkt 15  Czy Zamawiający może wskazać dokładnie które podłoża chce otrzymać w formie próbki – w 

tabeli załączonej do SIWZ nie ma poz. 22? 

Odpowiedz. Zamawiający wymaga dostarczenia próbek do poz. 15 (po uwzględnieniu poprawy numeracji) 
12. Punkt 15  Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia próbek jeżeli zna produkty oferowane przez 

wykonawcę 

Odpowiedz. Tak. 

13. Punkt 16 Ze względu na wewnętrzną organizację pracy wykonawcy oraz na brak możliwości weryfikacji 

osoby dzwoniącej pod kątem jej danych osobowych i czy posiada uprawnienia do składania zamówień, czy 

Zamawiający odstąpi od zapisu dotyczącego możliwości telefonicznego składania zamówień i czy wyrazi 

zgodę, aby były one składane faxem lub e-mailem?  

Wymagania graniczne dla pasków Pakiet 1  

Odpowiedz. Tak. 

14. Punkt 8Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby na certyfikacie jakości znajdowała się informacja o 

sposobie przechowywania jeżeli jest ona w metodyce oraz na opakowaniu ?  

Odpowiedz. Tak. 

 

 

Pytania do umowy (zał. nr 2, pakiety 1-21): 

15. §6 ust. 1 – Czy Zamawiający  wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 1%? 

Odpowiedź. Zamawiający wyraża zgodę na następującą zmianę  §6 ust.1 projektu umowy: 

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w dostawie towaru w wysokości 4% 

wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru za każdy dzień opóźnienia w dostawie z uwzględnieniem 

ust. 2” 

16. §6 ust. 1 – Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, czy wyrazi zgodę na obniżenie wysokości 

kary umownej do 2,5%? 

Odpowiedź. Zamawiający wyraża zgodę na następującą zmianę  §6 ust.1 projektu umowy: 

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w dostawie towaru w wysokości 4% 

wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru za każdy dzień opóźnienia w dostawie z uwzględnieniem 

ust. 2” 

17. §6 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: ,,Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru za 

każdy dzień opóźnienia, w przypadku nie dostarczenia przez Wykonawcę tego towaru, jeżeli opóźnienie 

będzie trwało dłużej niż  4 dni od dnia uzgodnionego jako dzień dostawy, jak tez w przypadku wymiany 

towaru na pełnowartościowy o którym  mowa w §9 ust. 3”?  

Odpowiedź. Zamawiający wyraża zgodę na następującą zmianę  §6 ust. 2 projektu umowy: 

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 8% wartości brutto niedostarczonego w 

terminie towaru za każdy dzień opóźnienia, w przypadku nie dostarczenia przez Wykonawcę tego towaru, 

jeżeli opóźnienie będzie trwało dłużej niż 3 dni od dnia uzgodnionego jako dzień dostawy, jak też w 

przypadku wymiany towaru na pełnowartościowy, o którym mowa w  §9 ust. 3” 

18. §6 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 5%? 

Odpowiedź. Nie. 

19. §6 ust. 4 (zdanie pierwsze)  – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu w następujący sposób: 

,,W przypadku gdy towar nie zostanie dostarczony w terminie uzgodnionym jako dzień dostawy, 

Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy  może zamówić towar u innego Wykonawcy.”? 

Odpowiedź. Nie. 

20. §9 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu do 7 dni roboczych? 
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Odpowiedź. Nie. 

 

Pytania IV 
1. Czy Zamawiający w Pakiecie 16, poz. 25 dopuści pęsety o długości 140mm? 

Odpowiedz. Tak. 
2. Czy Zamawiający w Pakiecie 16, poz. 26 dopuści statywy z tworzywa sztucznego na 50 probówek? 

Odpowiedz. Nie. 
3.  Czy Zamawiający wydzieli z Pakietu 16, pozycję 28 do odrębnego pakietu, gdyż jest to asortyment nie 

będący w ofercie wielu wykonawców, co utrudnia złożenie atrakcyjnych cenowo ofert oraz jest to utrudnianie 

uczciwej konkurencji? 

Odpowiedz. Nie. 
4. Czy Zamawiający dopuści podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością  do 3 lub 4 

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). (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06) 

Odpowiedz. Zamawiający nie wyraża zgody z uwagi na ewentualne komplikacje na etapie oceny ofert jak 

również na etapie realizacji umowy. 

 

Pytania V 
Dotyczy: Pakiet nr 4. 

1. Czy Zamawiający w pozycji nr 11 wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoża w probówkach o wymiarach 

15*16*96 (bez korka) i 15*16*109 (z korkiem)? 

Odpowiedz. Tak. 
2. Czy Zamawiający w pozycji nr 13 mógłby podać skład podłoża? 

Odpowiedz. Tak. Pepton, ekstrakt wołowy, chlorek sodu, agar. 
3. Czy Zamawiający w pozycji nr 13 oczekuje podłoża agarowego czy bulionu? 

Odpowiedz. Podłoża agarowego. 
4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pozycjach nr 14, 15, 17 na zaoferowanie odczynników w 

probówkach a nie w ampułkach? 

Odpowiedz. Tak. 
5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 23 testu w którego skład wchodzi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, gdzie jedno opakowanie zawiera 30 oznaczeń i pozwoli zaoferować 2 takie opakowania? 

Odpowiedz. Tak. 
6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie towaru max w ciągu 7 dni roboczych? 

Odpowiedz. Nie. 

1. Lateks Testowy Strep B x 1 butelka 

2. Lateks Testowy H. influenzae b x 1 butelka 

3. Lateks Testowy S. pneumoniae x 1 butelka 

4. Lateks Testowy N. meningitidis ACY W135      

x 1 butelka 

5. Lateks Testowy N. meningitidis B/E. coli K1  

x 1 butelka 

6. Lateks Kontrolny x 5 butelek 

7. Poliwalentna kontrola dodatnia x 2 butelki 

8. Kontrola ujemna x 1 buteleczka 

8. Jednorazowe karty reakcyjne x 1 paczka 

9. Jednorazowe pałeczki  x 2 paczki 

10. Jednorazowe zakraplacze x  1 pojemnik 

11. Instrukcja  x 1 szt. 
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7. Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej w polu Lp?, Bieg numerów zaczyna się od 1 do 18 i 

potem jest nr 23 i 24, nie ma nr 19, 20, 21, 22 

Odpowiedz. Tak. W związku z czym Zamawiający nadaje poprawną numeracje w pakiecie nr 3.  

8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawy towaru w max dwóch transzach jeśli nadejdzie taka 

konieczność, uprzedzając wcześniej o tej sytuacji Zamawiającego i umieszczając na fakturze 

informację jaka część zamówienia zostanie dostarczona w drugiej transzy? 

Odpowiedz. Nie. 
9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 11 oraz 17 podłóż, które nie są 

wyrobami medycznymi?  

Odpowiedz. Nie. 

 

Pytania V 
SIWZ: 

Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub 

czterech miejsc po przecinku? 

 

Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06) 

„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 ezy, końcówki czy szkiełka)”. 

Odpowiedz. Zamawiający nie wyraża zgody z uwagi na ewentualne komplikacje na etapie oceny ofert jak 

również na etapie realizacji umowy. 

 

Projektu umowy: 

Dotyczy § 2 ust. 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy z 5 do 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia 

zamówienia cząstkowego? 

Odpowiedz. Nie. 
 

Dotyczy § 2 ust. 4 

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”? 

Odpowiedz. Nie. 
 

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.  

 

Dotyczy § 6 ust. 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 0,1 % wartości brutto 

niedostarczonego w terminie towaru za każdy dzień opóźnienia, 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 5% 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, 

1825%, 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 
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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.    

Odpowiedź. Zamawiający wyraża zgodę na następującą zmianę  §6 ust.1 projektu umowy: 

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w dostawie towaru w wysokości 4% 

wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru za każdy dzień opóźnienia w dostawie z uwzględnieniem 

ust. 2” 

Zamawiający informuje również, iż kara naliczana jest od wartości brutto niedostarczonego w terminie 

towaru za każdy dzień opóźnienia, a nie od wartości brutto umowy. Tym samym nie prawdą jest, iż jest 

rażąco wygórowana.  

 

Dotyczy § 6 ust. 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości  

0,1 % wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru za każdy dzień opóźnienia, 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 10% 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, 

3650%, 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.   

Odpowiedź. Zamawiający wyraża zgodę na następującą zmianę  §6 ust. 2 projektu umowy: 

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 8% wartości brutto niedostarczonego w 

terminie towaru za każdy dzień opóźnienia, w przypadku nie dostarczenia przez Wykonawcę tego towaru, 

jeżeli opóźnienie będzie trwało dłużej niż 3 dni od dnia uzgodnionego jako dzień dostawy, jak też w 

przypadku wymiany towaru na pełnowartościowy, o którym mowa w  §9 ust. 3” 

Zamawiający informuje również, iż kara naliczana jest od wartości brutto niedostarczonego w terminie 

towaru za każdy dzień opóźnienia, a nie od wartości brutto umowy. Tym samym nie prawdą jest, iż jest 

rażąco wygórowana.  

 

 

Dotyczy § 9 ust. 3 

Czy Zamawiający dopuści zmianę terminu, w którym Wykonawca ma załatwić reklamację na termin realny tj.  

- dla reklamacji ilościowych – realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 4 dni robocze od chwili 

jej otrzymania,  

Odpowiedz. Nie. 
- dla reklamacji jakościowych - realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 5 dni roboczych od 

chwili otrzymania próbek reklamowanego towaru? 

Odpowiedz. Nie. 
 

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 3 dni jest trudne do 

wykonania.  
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W razie pozostawienia dotychczasowego zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów kodeksu 

cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego. 

 

Dotyczy § 11 

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? 

Odpowiedz. Zamawiający wyraża zgodę aby § 11 otrzymał brzmienie: 

„1.Umowa zostaje zawarta na okres od dnia  ………….. do dnia …………….. 

2. Zamawiający może rozwiązać umowę za 2-tygodniowym wypowiedzeniem w przypadku nie wykonania lub 

nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w szczególności nie zrealizowania zamówionej części 

odczynników, po uprzednim wezwaniu go do niezwłocznego usunięcia zaniedbań.  

3. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za 2 miesięcznym wypowiedzeniem. 

4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od 

umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.  

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 3 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego 

z tytułu wykonania części umowy. 

6. Rozwiązanie umowy może nastąpić tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności.”                                           

 

Dotyczy § 13 ust. 3, 4 

W zawiązku z tym, iż Strony umowy nie mają wpływu na urzędowe zmiany stawek podatku VAT, czy 

Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: „W przypadku urzędowej zmiany stawki VAT, uwzględnienie 

nowej stawki nastąpi automatycznie w dacie określonej przez przepisy wprowadzające zmianę stawki VAT, bez 

konieczności zawierania odrębnego aneksu. W tej sytuacji ceny jednostkowe netto pozostają bez zmian.”? 

Odpowiedź. Zamawiający wyraża zgodę na następująca modyfikacje §13 ust. 3. projektu umowy: 

„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.” 

 

Przedmiotu zamówienia: 

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?  

Odpowiedź. Wykonawca może dodać kolumnę z nr katalogowym ale nie jest to wymóg. 

 

Dotyczy pakiet nr 16, pozycja 1 

Pytanie 1 

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na probówki o poj. 4 ml i wymiarach 12x75 mm?  

Odpowiedź. Nie. 
Pytanie 2 

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na probówki o poj. 5 ml i wymiarach 13x75 mm?  

Odpowiedź. Tak. 

Dotyczy pakiet nr 16, pozycja 6 

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga pojemnika w całości autoklawowalnego?  

Odpowiedź. Nie. 

Dotyczy pakiet nr 16, pozycje 7, 9 

Prosimy o odpowiedź, jakiego rodzaju czystości pojemników Państwo oczekują tj . pojemników STERILE 

A (aseptycznych) czy STERILE R (sterylnych)? 

Odpowiedź. STERILE R (sterylnych)? 
 

Bardzo często pod pojęciem produktów sterylnych oferowane są przez wykonawców produkty nie sterylne 

o podwyższonym stopniu czystości to znaczy wyprodukowane w warunkach specjalnej czystości. 
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Oznaczane są one jako STERILE A lub Aseptyczne. Dotyczy to na przykład takich produktów jak: szalki, 

pojemniki na próbki itp. Wyroby te są wystarczające do prowadzenia badań IVD (in vitro), o ile nie mają 

kontaktów z powłokami ciała człowieka. Nie są to jednak produkty, które przeszły zwalidowany proces 

sterylizacji z gwarancją uzyskania SAL>=6. Produkty Aseptyczne (STERILE A) są istotnie tańsze od 

produktów sterylnych. 

 

Dotyczy pakiet nr 16, pozycje 10, 11 

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na ezy wykonane z AS? 

Odpowiedź. Tak. 
 

Pragniemy nadmienić, iż różnica w tworzywie w żaden sposób nie wpływa na cech użytkowe produktu. 

Tworzywo AS, z którego wykonane są ezy, jest pochodną PS, poli(styren-co-akrylonitryl) kopolimer 

styrenu i akrylonitrylu, stosowany jako termoplastyczne tworzywo sztuczne, temperatura mięknięcia 

wynosi 110 °C, a topnienia 180 °C. W postaci niemodyfikowanej jest ono półprzezroczyste.  

 

Dotyczy pakiet nr 16, pozycje 22 

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na probówki z PS (polistyrenu), pozostałe 

parametry bez zmian? 

Odpowiedź. Tak. 

Dotyczy pakiet nr 16, pozycje 23 

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga zaoferowania probówek typu Eppendorf z płaskim 

zatrzaskowym, zintegrowanym z probówką wieczkiem, dzięki któremu możliwe jest opisywanie próbki na 

wierzchniej stronie korka oraz z zamknięciem typu Safe Lock? 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga próbówkę z płaskim zatrzaskowym, zintegrowanym z probówką 

wieczkiem, szczelnych. 
 

Bezpieczne zamknięcie tzw. Safe Lock uniemożliwia przypadkowemu otwarciu się probówki np. podczas jej 

wirowania przy wysokich obrotach.    

 

Dotyczy pakiet nr 16, pozycja 25 

Pytanie 1 

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na pincetę o długości 115 mm, autoklawowalną, 

wykonaną z POM (poliacetalu)? 

Odpowiedź. Tak. 
 

Pragniemy nadmienić, iż różnica w tworzywie w żaden sposób nie wpływa na cech użytkowe produktu. 

Dodatkowo pragniemy wyjaśnić, że poliacetal dzięki budowie krystalicznej łączy w sobie wysoką  

wytrzymałość i sztywność. Wysoki stopień krystaliczności powoduje, że poliacetal zachowuje wyższą niż 

inne termoplasty sztywność i wytrzymałość w zakresie temperatur od + 50°C do +120°C. Stosowany jest 

najczęściej do wyrobu precyzyjnych części, zastępujących stal. 

 

Pytanie 2 

Prosimy o wyjaśnienie czy w przypadku braku zgody na powyższe Zamawiający wyrazi zgodę na 

wyłączenie danej pozycji do innego pakietu, ze względu na niejednorodność zamawianego asortymentu?  

Odpowiedź. Z uwagi na pozytywną odpowiedź nie dotyczy. 

Dotyczy pakiet nr 16, pozycja 28 

Ze względu na specyficzny charakter wymaganego asortymentu oraz na ograniczoną ilość jego 

producentów, zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji z pakietu.  

Odpowiedź. Nie. 
 

Uważamy, że wyłączenie danej pozycji, spowoduje dostawy towarów bez marży pośredników oraz 

umożliwi szeroką konkurencję dostawców, co w konsekwencji doprowadzi do obniżenia cen.  

 

Mając na uwadze wielość kwestii wymagających wyjaśnienia, doprecyzowania bądź modyfikacji, 

wnosimy o przedłużenie terminu składania ofert o odpowiedni czas niezbędny na wprowadzenie zmian w 

ofertach. 
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Odpowiedź. Zamawiający uwzględnia prośbę i przesuwa termin składania i otwarcia ofert zgodnie z 

postanowienia uwzględnionymi w ostatniej części niższego  pisma.  

Pytania VII 
Pakiet nr 5, pozycja 1-3 

Asortyment wymieniony w pozycjach 1-3 standardowo pakowany jest w buteleczki a nie w ampułki, prosimy o 

dopuszczenie opakowania – butelka. 

Odpowiedź. Tak. 

Pakiet nr 5, pozycja 3 

Asortyment wymieniony w pozycji 3 standardowo jest w opakowaniu a’5 ml. Z naszej wiedzy wynika, że nikt 

na rynku nie posiada tego asortymentu w opakowaniu a’2ml. Prosimy o dopuszczenie asortymentu w 

opakowaniu a’5 ml. Prosimy o informację, czy w przypadku zgody Zamawiającego na opakowania a’ 5ml 

należy pozostawić ilości wymienione w formularzu asortymentowo-cenowym, czy przeliczyć ilości 

odpowiednio na 3 but. dla każdej z surowic. 

Odpowiedź. Należy przeliczyć ilości odpowiednio na 3 but. 

Pakiet nr 5, pozycja 4 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podania ceny za opakowanie 10 amp. a’2 ml z odpowiednim 

przeliczeniem ilości  na 2 opakowania? 

Odpowiedź. Tak. 

Pakiet nr 5, pozycja 5 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podania ceny za opakowanie 10 szt. z odpowiednim przeliczeniem 

ilości na 200 opakowań? 

Odpowiedź. Tak. 

 

Pytania VIII 

1. Dotyczy pakietu nr 11 -parametrów granicznych dla analizatora pkt.14 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby gwarantowany termin ważności po otwarciu dla czterech oferowanych 

odczynników wynosił 8 tygodni, a dla jednego odczynnika 6 tygodni? 

Odpowiedź. Tak. 

Dot. wzoru umowy Załącznik nr 2 do SIWZ  
2. Par.5 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty 

wystawienia faktury? 

Odpowiedź. Nie. 

3. Par. 6 ust. 1 i 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa  „opóźnienie” na  „zwłoka”? 

Odpowiedź. Nie. 

4. Par. 6 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie par. 6 ust. 4  

Odpowiedź. Nie. 

Uzasadnienie: 

Zwracamy uwagę na kwestię potrącania kar umownych z wynagrodzenia. Proponujemy usunięcie tego zapisu. 

Zasadne byłoby, aby Wykonawca znał ewentualną kwotę kary umownej przed jej potrąceniem i ewentualnie 

mógł wówczas wyrazić zgodę na jej potrącenie z wynagrodzenia. Takie automatyczne i jednostkowe 

„potrącanie” może prowadzić do licznych błędów. 

5. Par. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie ustępu o brzmieniu „Całkowita wartość kar 

umownych nie może przekraczać 4,95% wartości brutto umowy.”? 

Odpowiedź. Nie. 

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. 6 ust.5 

6. Par. 6 Prosimy o dodanie zapisu o brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od 

żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.” 

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowana zmianę. . 
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7. Par. 11 ust. 2 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? 

Odpowiedź. Nie. 

8. Par. 13 ust. 3 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.” 

Odpowiedź. Tak. 

Dot.: wzoru umowy Załącznik nr 2a do SIWZ  
9. Par. 2 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ty by termin, o którym mowa w par. 2 ust. 2 

wynosił minimum 14 dni od daty zawarcia umowy? 

Odpowiedź. Nie. 

10. Par. 6 ust. 1 i 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ,,bezpłatnie'' na ,,w ramach czynszu 

dzierżawnego''? 

Odpowiedź. Tak. 

11. Par. 7 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty 

wystawienia faktury? 

Odpowiedź. Nie. 

Uzasadnienie: 

Utrzymanie zapisu w obecnej postaci  spowoduje, iż niemożliwe będzie dokładne określenie terminu płatności 

oraz powstania zobowiązania podatkowego. 

12. Par. 11 ust. 2 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? 

Odpowiedź. Nie. 

13. Dotyczy pakietu nr 11 –formularz cenowy: Proszę o uzupełnienie lub sprostowanie pozycji 5 w 

tabelce cenowej w pakiecie nr 11. 

Odpowiedz. Zamawiający nadaje poprawną numeracje w pakiecie nr 11.  

14. Dotyczy pakietu nr 11 –formularz cenowy: Proszę o uzupełnienie lub sprostowanie kolumny z 

„wartością netto za 24 miesiące” oraz w kolumnie „ilość” przy dzierżawie: 12 

Odpowiedz. Zamawiający modyfikuje ilości miesięcy podane w zakresie pakietu nr 11. 

 

 

Pytania IX 

Dotyczy pakietu 16 poz. nr 1 

Czy zamawiający dopuści próbówkę ps bez kołnierza, bez znacznika ale o wymiarach 12 x 75 mm oraz o 

pojemności całkowitej 5 ml i użytkowej 4 ml? 

Odpowiedź. Nie. 

Pytania X 
Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 1B, Pakiet nr 12, zapis nad tabelą: 

Zamawiający w Pakiecie nr 12 nad tabelą z zestawieniem odczynników określił przewidywaną ilość badań na 

10000, a  w nawiasie słownie napisał: dwadzieścia tysięcy analiz w ciągu 12 miesięcy. Czy Zamawiający może 

doprecyzować ile morfologii zamierza wykonać w ciągu 12 miesięcy? 

Odpowiedz. Zamawiający podaje poprawna wartość 10 000.  

 

Pytania XI 
1. Pakiet nr 8 

a) Czy w poz 1 (testy immunochromatograficzne) Zamawiający dopuści szybkie kasetkowe testy 

immunoenzymatyczne?   

Odpowiedź. Tak. 

b) Czy w poz 1 (testy immunochromatograficzne) Zamawiający wymaga testu w którym próbkę 

dozuje się tylko do 1 studzienki?   
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Odpowiedź. Tak. 

c) Czy w poz 1 (testy immunochromatograficzne) Zamawiający dopuści test o czułości 90,5% dla 

części antygenowej (GDH) i 87,8% dla części toksyn? 

Odpowiedź. Tak. 

d) Czy w poz 2 (testy immunochromatograficzne) Zamawiający dopuści zestaw zgodny z załączoną 

metodyką? Załącznik nr 1
1
   

Odpowiedź. Tak. 

e) Czy w poz 3 (testy immunochromatograficzne) Zamawiający dopuści zestaw zgodny z załączoną 

metodyką? Załącznik nr 2 
2
 

Odpowiedź. Tak. 

f) Czy w poz 4, 5 (testy immunochromatograficzne) Zamawiający przez kontrolę znajdującą się 

wewnątrz testu rozumie barwną linia w obszarze „C”-kontrolnym testu?  

Odpowiedź. Tak. 

g) Czy w celu potwierdzenia godności oferowanego asortymentu w Pakiecie nr 8 z wymogami SIWZ, 

Zamawiajacy wymaga przedłożenia wraz z ofertą metodyk wykonania testu?  

Odpowiedź. Tak. 

 

2.  Pakiet nr 16 – Drobny sprzęt laboratoryjny : 

1. Czy w poz 1 Zamawiający dopuści probówki o poj. 5 ml i wym. 12x75mm?   

Odpowiedź. Nie. 

2. Czy w poz 1 Zamawiający dopuści probówki o poj. 5 ml i wym. 13x75mm?  

Odpowiedź. Tak. 

3. Czy w poz 24 Zamawiający oczekuje pipet z podziałką do 1 czy 3 ml?   

Odpowiedź. 3 ml 

 

Pytania XII 
I. Dotyczy SIWZ, Punkt 6.1.2.: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca zamiast aktualnego odpisu z właściwego rejestru w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, przedstawił informację 

odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4a ustawy z 

dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym? 

Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości uruchomił w dniu 28 

czerwca 2012 roku internetową usługę pozwalającą na pobranie wydruku komputerowego aktualnych 

informacji o podmiotach wpisanych do KRS. Wydruki te mają moc zrównaną z mocą dokumentów 

wydawanych przez Centralną Informację. 

Odpowiedź. Tak. 

 

II. Dotyczy SIWZ, Projekt umowy – załącznik nr 2 do SIWZ: 

§2 ust. 3: Prosimy o doprecyzowanie zapisu dotyczącego składania zamówień. Proponujemy następujący 

zapis: 

„Minimalne dane niezbędne do prawidłowego zamówienia Odczynników to: nazwa i adres Zamawiającego, 

nazwa handlowa i numer katalogowy zamawianych produktów, ilość, cena lub wskazanie właściwej umowy 

handlowej, miejsce dostawy oraz oczekiwana data dostawy. W przypadku materiału kontrolnego, niezbędną 

informacją jest również numer zamawianej serii (LOT), zgodnie z harmonogramem dostaw. Czas realizacji 

zamówienia biegnie od momentu jego skutecznego dotarcia do Wykonawcy.” 

Powyższy zapis umożliwia zapewnienie pod względem technicznym ciągłości dostaw do Zamawiającego. 

Nieprecyzyjne wskazanie przedmiotu zamówienia wymaga dodatkowego kontaktu z Zamawiającym. Ze 

względu na dyspozycyjność osoby upoważnionej do składania zamówień przez Zamawiającego, może 

prowadzić w konsekwencji do opóźnień dostaw. Powyższy zapis stanowi gwarancję Wykonawcy do rzetelnego 

wywiązania się z zobowiązań dotyczących dostaw Odczynników względem Zamawiającego – umożliwia 

precyzyjne planowanie oraz zapewnia pewność dostaw, pogłębiając wzajemne zaufanie obu stron umowy.  

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą propozycję zmian. 

 

 

                                                 
1
 W załączeniu 

2
 W załączeniu 
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§2 ust. 5: Czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie ww. postanowienia wzoru umowy poprzez dodanie 

po zwrocie „na podstawie pisemnego potwierdzenia na fakturze” wyrażenia „lub dokumencie dostawy”?  

Przedmiot zamówienia jest wysyłany do Zamawiającego z magazynu Wykonawcy, który znajduje się w innej 

lokalizacji niż biuro, w którym pracownik Wykonawcy wystawia faktury VAT po dostarczeniu przedmiotu 

zamówienia. Nie istnieje zatem fizycznie możliwość by faktura była dostarczona Zamawiającemu wraz z 

zamówionym i dostarczonym towarem, tak by Zamawiający mógł dokonać na fakturze pisemnego 

potwierdzenia dostarczonego towaru. Wraz z towarem Wykonawca załącza natomiast dokument dostawy, 

potwierdzający ilość, rodzaj i cenę towaru będącego przedmiotem dostawy, na którym Zamawiający może 

dokonać potwierdzenia. 

Odpowiedź.  

Odpowiedź. Zamawiający wyraża zgodę na powyższą propozycję zmian w związku z czym §2 ust.5 projektu 

umowy otrzymuje nowe brzmienie: 

„Wydawanie Zamawiającemu poszczególnych części przedmiotu umowy następować będzie w siedzibie 

Zamawiającego na podstawie pisemnego potwierdzenia na fakturze lub dokumencie dostawy, po dokonaniu 

odbioru ilościowego przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.” 

 

 

§5 ust. 1: Prosimy o zmianę użytego sformułowania „od daty otrzymania faktury” na zwrot „od daty 

wystawienia faktury”. 

Dotychczasowy zapis powoduje, iż niemożliwe jest bezpośrednie ustalenie daty powstania obowiązku 

podatkowego oraz dokładne określenie początku biegu terminu płatności. Ponadto zgodnie z art. 8 ust. 5  

ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. w sytuacji gdy nie jest możliwe 

ustalenie daty otrzymania faktury za dostawę towaru, termin zapłaty może być liczony od dnia otrzymania 

przez towaru, co może wpłynąć na skrócenie biegu terminu płatności. 

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższa propozycję zmian. 

 

§6 ust. 1 i 2: Prosimy o zmianę ww. postanowienia projektu umowy poprzez zastąpienie użytego 

sformułowania „za każdy dzień opóźnienia”  zwrotem „za każdy dzień zwłoki”. 

Spóźnienie oznacza uchybienie terminowi bez względu na przyczynę tego uchybienia, podczas gdy zwłoka 

(tzw. kwalifikowane opóźnienie) oznacza uchybienie terminowi spowodowane przyczynami, za które dłużnik 

ponosi odpowiedzialność. Zdaniem Wykonawcy karę umowną należy kwalifikować jako zryczałtowane 

odszkodowanie, przy czym przesłanką warunkującą zapłatę tegoż odszkodowania mogą być wyłącznie 

okoliczności, za które dłużnik (w niniejszej sprawie Wykonawca) ponosi odpowiedzialność na zasadach 

ogólnych. Z tych przyczyn kara umowna nie może być zastrzegana na wypadek niedotrzymania terminu 

wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. Stąd też Wykonawca wnosi o 

zastąpienie pojęcia: „opóźnienia” określeniem „zwłoki”. 

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższa propozycję zmian. 
 

§6 ust. 4: Prosimy o modyfikację ww. postanowienia poprzez dodanie zdania w następującym brzmieniu:  

„Przed zastosowaniem jednak powyższego środka, Zamawiający zobowiązany jest wezwać Wykonawcę do 

spełnienia świadczenia, wyznaczając mu odpowiedni termin do wykonania obowiązku umownego.” 

Zwracamy również uwagę na kwestię potrącania kar umownych z wynagrodzenia. Proponujemy usunięcie tego 

zapisu. Zasadne byłoby, aby Wykonawca znał ewentualną kwotę kary umownej przed jej potrąceniem i 

ewentualnie mógł wówczas wyrazić zgodę na jej potrącenie z wynagrodzenia. Takie automatyczne i 

jednostkowe „potrącanie” może prowadzić do licznych błędów. 

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższa propozycję zmian. 
 

§6 ust.6: Prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia umowy zapisem w następującym brzmieniu: 

„za wyjątkiem okoliczności, gdy zwłoka Zamawiającego w zapłacie ceny zakupu wynosi ponad 60 dni licząc od 

terminu zapłaty. Wykonawca jest  wówczas uprawniony do powstrzymania się ze spełnieniem obowiązku 

kolejnych dostaw do dnia zapłaty całości zaległych należności”. 

Odpowiedź. Zamawiający wyraża zgodę na powyższą propozycję zmian w związku z czym §6 ust.6 projektu 

umowy otrzymuje nowe brzmienie: 

„Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych w przypadku opóźnienia w zapłacie należności 

objętej przedmiotem niniejszej umowy za wyjątkiem okoliczności, gdy zwłoka Zamawiającego w zapłacie ceny 

zakupu wynosi ponad 60 dni licząc od terminu zapłaty. Wykonawca jest  wówczas uprawniony do 

powstrzymania się ze spełnieniem obowiązku kolejnych dostaw do dnia zapłaty całości zaległych należności.” 
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§6: Prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia wzoru umowy poprzez dodanie zapisu w brzmieniu: 

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową w wysokości 10% niezrealizowanej umowy w przypadku 

odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego, za wyjątkiem okoliczności o której mowa w 

§11 ust. 3 umowy”. 

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą propozycję zmian. 

 

§6:  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: 

"Łącznie wysokość kar umownych nie może przekroczyć 10% wartości umowy brutto, określonej w §4 ust. 1 

niniejszej umowy". 

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą propozycję zmian. 
 

§7:  Prosimy o uzupełnienie postanowienia zapisem w brzmieniu: „, a zgody takiej Zamawiający nie może 

odmówić”. 

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą propozycję zmian. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia swojego świadczenia przed Zamawiającym i jednocześnie udziela 

mu kredytu. Wykonawca czyni to w przekonaniu, iż otrzyma ekwiwalent tego świadczenia. Nie zrealizowanie, 

w przewidzianym w umowie terminie, obowiązku zapłaty z dostarczony towar stanowi w świetle przepisów 

Kodeksu Cywilnego niewykonanie zobowiązania. W związku z czym Wykonawca powinien mieć prawo, w 

sytuacji gdy dojdzie do naruszenia przez Zamawiającego, postanowień umownych w tym zakresie, do 

odzyskania należnego mu wynagrodzenia na drodze prawem przewidzianych środków. Jednym z tych środków 

jest prawo przeniesienia wierzytelności na osobę trzecią. Zamawiający ogranicza uprawnienia Wykonawcy w 

tym zakresie zastrzegając sobie prawo do nie wyrażenia zgody na cesję, tym samym wyłączając prawo do 

podochodzenia należnego Wykonawcy świadczenia, poza drogą przymusu sądowego. Tak skonstruowany zapis 

daje Zamawiającemu pełną swobodę i dowolność w podejmowaniu decyzji, co w istocie jest narzuceniem 

Wykonawcy uciążliwych warunków umownych w zakresie egzekwowania swoich praw. Dlatego też działając 

w ramach zasady równości praw i obowiązków stron Wykonawca prosi, o zwrot, iż zgody takiej nie można 

bezpodstawnie odmówić. 

 

III. Dotyczy SIWZ, Umowa dzierżawy – załącznik nr 2a do SIWZ: 

 

§5 ust. 1: Prosimy o uzupełnienie postanowienia wzoru umowy zapisem w  brzmieniu:  

„zawartymi w instrukcji obsługi producenta analizatora hematologicznego”. 

Odpowiedź. Zamawiający wyraża zgodę na następującą zmianę  §5 ust.1 projektu umowy dzierżawy:  

„Dzierżawca zobowiązuje się używać przedmiot dzierżawy zgodnie z jego przeznaczeniem i wymogami 

prawidłowej eksploatacji zawartymi w instrukcji obsługi producenta sprzętu laboratoryjnego.” 

 

§6 ust. 1: Prosimy o zmianę wyrażenia „bezpłatnie” na „w ramach czynszu dzierżawnego”.  

W istocie koszty serwisu urządzenia zostaną ujęte w kwocie czynszu dzierżawnego. 

Odpowiedź. Zamawiający uwzględnił prośbę we wcześniejszych pytaniach. 

 

§7 ust. 2: Prosimy o zmianę użytego sformułowania „od daty otrzymania faktury VAT” na zwrot „od daty 

wystawienia faktury VAT”. 

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą propozycję zmian. 
Dotychczasowy zapis powoduje, iż niemożliwe jest bezpośrednie ustalenie daty powstania obowiązku 

podatkowego oraz dokładne określenie początku biegu terminu płatności. Ponadto zgodnie z art. 8 ust. 5  

ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. w sytuacji gdy nie jest możliwe 

ustalenie daty otrzymania faktury za dostawę towaru, termin zapłaty może być liczony od dnia otrzymania 

przez towaru, co może wpłynąć na skrócenie biegu terminu płatności. 

 

§7: Prosimy o dodanie postanowienia w następującym brzmieniu: 

„Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego”. 

Odpowiedź. Zamawiający wyraża zgodę na powyższą propozycję zmian w związku z czym  do §7 dodaje ust. 5 

w brzmieniu:  

„Za datę zapłaty należności uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.” 
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Na postawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych prosimy o uzupełnienie wzoru 

umowy poprzez dodanie postanowień w brzmieniu: 

1. W celu realizacji umowy Zamawiający powierza przetwarzanie danych osobowych ze zbioru danych 

osobowych ………………..  w trybie art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 

osobowych (Dz. U 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zmian.) zwanej dalej ustawą o ochronie danych 

osobowych a Wykonawca zobowiązuje się do ich przetwarzania w zakresie niezbędnym do wykonania 

niniejszej umowy. 

2. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy o 

ochronie danych osobowych. 

3. Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie i 

celu przewidzianym w niniejszej umowie. Przetwarzanie danych obejmuje w szczególności utrwalanie, 

przechowywanie i usuwanie danych. 

4. Przekazywanie przetwarzania danych osobowych osobom trzecim Wykonawca nie jest uprawniony do 

przekazywania swoim podwykonawcom lub innym osobom danych osobowych uzyskanych od 

Zamawiającego w trybie powierzenia bez uprzedniej zgody Zamawiającego. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz 

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r., w sprawie 

dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim 

powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych 

(Dz. U. z 2004 r. Nr 100 poz. 1024) zwanego dalej rozporządzeniem. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania przy przetwarzaniu danych osobowych, środków 

technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, w zakresie określonym w art. 36-39a 

ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzenia. 

7. Wykonawca oświadcza, że dostęp do powierzonych danych osobowych mają wyłącznie 

pracownicy/współpracownicy Wykonawcy, którym nadano imienne upoważnienia do przetwarzania 

danych osobowych, w tym celu Zamawiający upoważnia Wykonawcę do udzielenia w/w upoważnień. 

Upoważnienia mogą być ważne tylko do dnia odwołania lub ustania zatrudnienia, nie dłużej jednak niż 

do końca obowiązywania niniejszej umowy. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić upoważnienia 

wystawione swoim pracownikom/współpracownikom na każde żądanie Zamawiającego. 

8. Wykonawca oświadcza, że prowadzi ewidencję pracowników / współpracowników upoważnionych do 

przetwarzania danych osobowych. 

9. Wykonawca oświadcza, że osoby upoważnione przez niego do przetwarzania danych osobowych, o 

których mowa w ust. 3 zostały zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy. Tajemnica ta 

obejmuje również wszelkie informacje dotyczące sposobów zabezpieczenia powierzonych do 

przetwarzania danych osobowych. 

10. Wykonawca odpowiada za szkody jakie powstały wobec Zamawiającego lub osób trzecich w wyniku 

niezgodnego z umową o powierzenie przetwarzania danych osobowych. Odpowiedzialność, o której 

mowa w niniejszym ustępie wynika z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisów 

Kodeksu cywilnego. 

11. Wykonawca po zakończeniu przetwarzania danych osobowych zobowiązany jest do niezwłocznego 

usunięcia (jeśli jest w ich posiadaniu) powierzonych mu danych. 

 

Odpowiedź. Zamawiający wyraża zgodę na powyższą propozycję zmian w związku z czym dodaje do umowy  

§11 w zaproponowanym brzmieniu, a tym samym zmienia numerację dotychczasowego §11 i kolejnych.  

 

Pytania XIII 
1. Mając na uwadze zasady miarkowania i proporcjonalności kar umownych proszę o wyjaśnienie czy 

Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia § 6 ust. 1 i 2 wzoru umowy na następujące: 

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w dostawie towaru w wysokości 0,5% 

wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru za każdy dzień opóźnienia w dostawie z uwzględnieniem 

ust. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto niedostarczonego w 

terminie towaru za każdy dzień opóźnienia, w przypadku nie dostarczenia przez Wykonawcę tego towaru, 

jeżeli opóźnienie będzie trwało dłużej niż 3 dni od dnia uzgodnionego jako dzień dostawy, jak też w przypadku 

wymiany towaru na pełnowartościowy, o którym mowa w §9 ust. 3”.  
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Odpowiedź. Zamawiający udzielił odpowiedzi do pytania powyżej (Pytania V).  

 

2. Proszę też o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia § 6 ust. 3 wzoru umowy na 

następujący: „Czas reakcji Wydzierżawiającego na zgłoszenie awarii wynosi maksymalnie 48 godzin 

roboczych, biorąc pod uwagę tylko dni robocze.” 

Odpowiedź. Zamawiający wyraża zgodę na powyższą propozycję zmian w związku z czym §6 ust.3projektu 

umowy otrzymuje nowe brzmienie: 

„Czas reakcji Wydzierżawiającego na zgłoszenie awarii wynosi maksymalnie 48 godzin roboczych biorąc pod 

uwagę tylko dni robocze.” 

 

 

Ponadto Zamawiający modyfikuje SIWZ w następującym zakresie:  

1) Pkt. 10.10. SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 

„Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, gwarantującej zachowanie poufności i jej nienaruszalność do 

terminu otwarcia ofert.  Kopertę należy oznakować w niżej  podany sposób: 

a)  nazwa i adres Wykonawcy, 

b) adresat: „Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, ul. 

Strzelecka 2, 31 – 503 Kraków, z napisem: Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z 

dzierżawą sprzętu laboratoryjnego, znak sprawy: DZP.272-28/14, nie otwierać przed 13.10.2014r., 

przed godziną 12.00” 

 

2) Pkt.11.1 SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 

„Ofertę należy złożyć w terminie do 13.10.2014r. do godz. 11.30 w Biurze Dyrekcji Wojewódzkiego 

Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie, ul. Strzelecka 2, 31 – 503 Kraków”. 

 

3) Pkt.11.2 SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 

„Otwarcie złożonych ofert nastąpi dnia 13.10.2014r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego tj. w Sali 

Konferencyjnej przy ul. Strzeleckiej 2  w Krakowie”. 

 

Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ wprowadzone niniejszym pismem stanowią integralną część SIWZ 

i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

 Wykonawcy, którzy zadali pytania 

 strona internetowa Zamawiającego 

 a/a 

 

 

Załączniki: 

 Metodyka 

 Metodyka 
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