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Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę odczynników do badań immunologicznych z dzierżawą aparatu, odczynników: 

hematologicznych, do serologii grup krwi, do badania moczu wraz z dzierżawą aparatu, do badań 
HbA1C i elektroforezy wraz z dzierżawą aparatu, odczynników do oznaczania mycoplasma 

pneumoniae, dostawa wychwytywaczy skrzepów oraz materiałów jednorazowych do pobierania 
krwi systemem zamkniętym. 

Oznaczenie sprawy: 14/ZP/2015

W związku z wniesieniem zapytań przez Wykonawców, Zamawiający przedstawia treść zapytań i udziela 
pisemnych wyjaśnień zgodnie  z  art.38  ust.2  ustawy z  dnia  29  stycznia  2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami).

Pytanie 1
„ ZAPYTANIA do pozycji 5 pakietu nr 4

Odczynnik monoklonalny anty-K  reaguje z odpowiednim antygenem w krwi badanej czyli jest 
wykorzystywany do określenia czy krwinki czerwone zawierają antygen K odpowiedniej grupy krwi, czy 
też nie. Nie musi być kompatybilny z innymi odczynnikami ponieważ do wykonania badania nie wymaga 
się innych odczynników wymienionych w pakiecie. W metodzie szkiełkowej stosuje się odczynnik z 
krwią badaną a w  metodzie probówkowej erytrocyty przemywa się roztworem soli . Czy w związku z 
powyższym zamawiający /Laboratorium dopuści odczynnik innego producenta niż pozostałe?”

Odpowiedź:Nie dopuszcza

Pytanie 2

,, ZAPYTANIA do pakietu nr 4

1. „Czy Zamawiający wymaga aby odczynniki nawet po otwarciu zachowywały stabilność 
określoną w siwz czyli 10-12 miesięcy  z wyłączeniem krwinek?”

Odpowiedź: TAK

2. „Czy Zamawiający dopuści harmonogram dostaw dla krwinek jako produktu który uzyskuje się z 
krwi wyselekcjonowanych dawców o terminie ważności do 5 tyg. Co jest uznaną formą dla 
specyficznego produktu . Wskazujemy ,że trudno uzyskać krew od dawców do celów 
produkcyjnych  a produkcja odbywa się w RCKiK zgodnie z harmonogramem. Dawca tylko 6 
razy w roku może oddać krew jak wskazuje Ministerstwo Zdrowia.”

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostaw krwinek wg harmonogramu 12 razy w roku.

3. „Czy Zamawiający dopuści inną formę zabezpieczenia odczynników niż kołnierzyk 
zabezpieczający która zapewni ,że odczynniki nie były otwierane przez np. kuriera, dostawcę  itp.

              Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zabezpieczenia odczynników poprzez owijanie    

              zakrętki   buteleczki folią, parafilmem itp. który nie zabezpiecza trwale przed możliwością     

             otwarcia  butelki.”

      4.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie do oferty opinii WIM lub RCKiK Białystok która to 



           jednostka jest uznana przez Jednostkę notyfikowaną w Polsce jako opiniotwórcza ze względu na to 

         ,że jej dyrektorem jest  prof. dr hab. n. med. Piotr Marek Radziwon uznany autorytet w środowisku  

          transfuzjologii.?”

          Odpowiedź:Zamawiający podtrzymuje wymagania jak w specyfikacji.

Pytanie 3

,, Zapytanie do pakietu nr 4 pozycja 14 

Zamawiający umieścił standard anty-D do mikrometody która jest również wyspecyfikowana w 
pakiecie nr 3 pozycja 8 .W związku z tym ,że ten odczynnik ze względu na niska zawartość 
przeciwciał nadaje się tylko i wyłącznie do Kart mikrożelowych wnosimy o wykreślenie pozycji 
14  .Wskazujemy ,że w pakiecie nr 4 w pozycji 6 wyspecyfikowano standard anty-D do testów 
probówkowych.?”

Odpowiedź:Wyrażamy zgodę na wykreślenie.

Pytanie 4

,, Zapytanie do pakietu nr 5 pakietu nr 4

W związku z tym ,że odczynnik został zweryfikowany przez jednostkę  notyfikowaną czyli 
Laboratorium akredytowane  zgodnie z normą 13485 w wyniku czego odczynnik posiada certyfikat 
CE czy Zamawiający odstąpi od opinii IHIT ?

Odpowiedź:

Certyfikat CE z laboratorium akredytowanego posiada producent do produktu, a wymagana przez nas 
opinia IHiT dotyczy metody badawczej. Wymagamy więc pozytywnej opinii IHiT. 

Pytanie 5

„ Zapytanie do par 2 pkt 11 umowy

Zgodnie z ustawa o wyrobach medycznych świadectwa kontroli jakości nie tłumaczy się ,tym bardziej ,że 
jest on czytelny dla personelu wykwalifikowanego i zawiera m.in. dane liczbowe. etykietę. Ustawa o  
wyrobach medycznych dopuszcza dostarczenie w/w dokumentów w j. angielskim.

Czy Zamawiający odstąpi od wymagania tłumaczenia świadectwa kontroli jakości dla odczynników?”

Odpowiedź:

Świadectwo kontroli jakości musi być dostarczone w języku angielskim oraz w tłumaczeniu po polsku. 

Pytanie 6

„ Zapytanie do par 4 pkt 1

Postępowanie  jest  prowadzone  na  dostawy w czasie  12  miesięcy czyli  dostawy systematyczne  .Nie 
wymaga się dostawy jednorazowej lub 2 razy do roku zatem wnosimy o dopuszczenie terminu ważności 
min 6 m-cy od dostawy z wyjątkiem krwinek?

Odpowiedź:

Wymagamy ważności odczynników 10-12 miesięcy z pominięciem krwinek wzorcowych.



Pytanie 7

„  Zapytanie do par 4 pkt 3

Wnosimy o zmianę i wskazanie ,że protokół będzie załącznikiem do pisma reklamacyjnego które zostanie 
rozpatrzone przez producenta w terminie 14 dni od dania złożenia . 

Zgodnie  z  normą  13485  producentów  odczynników  do  diagnostyki  in  vitro  obowiązują  procedury 
reklamacji  która stanowi o przyczynie niezgodności  i  sposobie oraz terminie usunięcia niezgodności.  
Bywa bowiem ,że jakość towaru jest zgodna tylko instrukcja może być nieczytelna dla użytkownika oraz 
zaistniały przyczyny niezależne. Reklamacją musi być rozpatrzona w sposób rzetelny i skuteczny a nie 
zgodnie  z  narzuconym  terminem  gdzie  producent  ma  siedzibę  poza  terytorium  RP. 
Wnosimy jak na wstępie

Wnosimy  także  o  wskazane  ,że  odpowiedzialność  odszkodowawcza  będzie  wymagana  tylko  przez 
udokumentowanie szkody przez Zamawiającego .”

Odpowiedź:

Wyrażamy zgodę  na  14  dniowy termin  rozpatrzenia  reklamacji.  Zamawiający wymaga,  aby na  czas 
rozpatrzenia  reklamacji  zapewnić  właściwe  odczynniki  np.  innej  serii  celem  utrzymania  ciągłości 
wykonywanych badań. 

Pytanie 8

„ Zapytanie do par 5 pkt 1a

Par. 5 ust. 1 pkt a) 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. ?.”

Odpowiedź:
TAK.

Pytanie 9
„ §4 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące terminy ważności:

Pakiet 1:
        a)      poz. 1, 6-11: min. 4 miesiące od daty dostawy do Zamawiającego?
        b)      poz. 2-5, 12: min. 5 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego?
                 Uzasadnienie: ze względu na skład, komponenty i system produkcji odczynników – nie można
                 określić terminu ważności  oferowanego asortymentu na podany w SIWZ. Oferowane terminy
                 ważności zostały podane zgodnie z zaleceniami producenta.”

Odpowiedź:

a)  TAK
b)  TAK 

Pytanie 10
„ §4 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na:

,,W przypadku dostarczenia przez Dostawcę jakiejkolwiek części przedmiotu umowy 
wadliwej Strony sporządzą na tę okoliczność protokół lub stosowną notatkę. Dostawca 
zobowiązuje się w ciągu 6 dni roboczych dokonać wymiany Odczynników na 
pełnowartościowe pod rygorem nie uiszczenia zapłaty przez Odbiorcę należnej za wadliwy 
przedmiot zamówienia ceny, aż do czasu dostarczenia przez Odbiorcę Odczynników 



pełnowartościowych. Odmowa podpisania protokołu lub notatki przez przedstawiciela 
Dostawcy lub nieuczestniczenie przez niego w oględzinach wadliwego przedmiotu dostawy 
nie ma wpływu na uprawnienia Odbiorcy z tytułu rękojmi lub odpowiedzialności 
odszkodowawczej.”?
Uzasadnienie: Rozpatrzenie reklamacji wymaga przeprowadzenia specjalistycznych badań w  
laboratorium. Czas reklamacji jaki przewidział Zamawiający może okazać się terminem  
nierealnym na prawidłowe przeprowadzenie badania, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę  
czas wzrostu bakterii, co jest niezbędnym elementem badania.”

Odpowiedź:
Jak w pytaniu Nr 7.

Pytanie 11
„ §5 ust. 1 lit. a– Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na:

,,w razie opóźnienia w dostawie zamówienia lub dostarczenia Odczynników niezgodnie z 
zamówieniem lub niedostarczenia przedmiotu wolnego od wad w terminie określonym w 
paragrafie 4 pkt 3 niniejszej umowy Dostawca zapłaci na żądanie Odbiorcy karę umowną w 
wysokości 100 złotych, za każdy dzień opóźnienia lub za każdy dzień do czasu dostarczenia 
Odczynników zgodnych z umową;”?”

Odpowiedź:
NIE.

Pytanie 12
„ §5 ust. 1 lit. b– Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na:

,,dodatkowo w razie niedostarczenia przedmiotu umowy w całości lub w części w ciągu 
jednego miesiąca od daty złożenia przez Odbiorcę stosownego zamówienia lub 
niedostarczenia w tym terminie przedmiotu umowy wolnego od wad, konsekwencją czego 
będzie rozwiązanie umowy Dostawca zapłaci na żądanie Odbiorcy karę umowną w 
wysokości 5 % wartość niezrealizowanej części, o której mowa w paragrafie 1 pkt2 niniejszej 
umowy.”?

Odpowiedź:
Zapis pozostaje bez zmian. 

Pytanie 13
„ §5 ust. 3– Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na:

,,Odbiorca zapłaci Dostawcy karę umowną w przypadku odstąpienia przez niego od umowy z 
winy Odbiorcy w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy, o której mowa w 
paragrafie 1 pkt2 niniejszej umowy.”?

Odpowiedź:
Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 14
„ §5 ust. 4– Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na:

,,Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną w przypadku odstąpienia przez niego od umowy z 
winy Dostawcy w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy, o której mowa w 
paragrafie 1 pkt2 niniejszej umowy.”?

Odpowiedź:
Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 15
„Czy Zamawiający, uzna za spełniony warunek nr 6 z zestawienia parametrów granicznych dla pak. nr 5, 
w przypadku zaoferowania analizatora automatycznie określającego barwę moczu?”

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza



Pytanie 16
„Czy Zamawiający, uzna za spełnione warunki nr 8 i 14 z  zestawienia parametrów granicznych dla pak. 
nr 5, w przypadku zaoferowania analizatora z możliwością wprowadzania klarowności  oraz wyników 
oceny mikroskopowej osadu poprzez program komputerowy typu LIS?”

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza

Pytanie 17
„Czy Zamawiający, uzna za spełniony warunek nr 6 z zestawienia parametrów granicznych dla pak. nr 5, 
w przypadku zaoferowania analizatora posiadającego ekran LCD oraz przyciski funkcyjne pozwalające 
na szybki dostęp do wszystkich opcji aparatu?”

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ

Pytanie 18
„Czy Zamawiający , uzna za spełniony warunek nr 17 z zestawienia parametrów granicznych dla pak. nr 
5, w przypadku przedstawienia listy 20 użytkowników z krajów Unii Europejskiej?”

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ

Pytanie 19 
„Czy Zamawiający dopuści w zakresie pakietu nr 5, zaoferowanie analizatora współpracującego z 10 
parametrowymi paskami testowymi o czułości 50mg/dl dla glukozy oraz 20mg/dl dla białka?”

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza

Pytanie 20
„Czy Zamawiający, uzna za spełnione warunki nr 19 i 20 z  zestawienia parametrów granicznych dla pak. 
nr 5, w przypadku zaoferowania analizatora  posiadającego pamięć o pojemności 520 wyników?”

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ

Pytanie 21
„ dot. PAKIET NR 3 – DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO SEROLOGII GRUP KRWI MIKROMETODĄ 
KOLUMNOWĄ, ŻELOWĄ ID-SYSTEM WRAZ Z DZIERŻAWĄ KLIMATYZATORA.

Czy w związku ze specyfikacją asortymentową niezbędną do wykonania badań z zakresu serologii 
immunotransfuzjologicznej oraz cyklem produkcyjnym (m.in. krwinek wzorcowych) Zamawiający 
wyrazi zgodę, aby dostawa asortymentu  z pakietu nr 3 odbywała się zgodnie z załączonym do oferty 
harmonogramem dostaw na dany rok, który uwzględnia technologie produkcji asortymentu, a kryterium 
termin realizacji zamówienia w pakiecie 3 będzie dotyczył dostaw pilnych "na cito” zgodnie z deklaracją 
wykonawcy w ofercie max 5 dni roboczych.?”

Odpowiedź: TAK
Pytanie 22
„ dot. PAKIET NR 3 – DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO SEROLOGII GRUP KRWI MIKROMETODĄ 
KOLUMNOWĄ, ŻELOWĄ ID-SYSTEM WRAZ Z DZIERŻAWĄ KLIMATYZATORA.

Czy Zamawiający dopuści termin załatwienia reklamacji wynoszący termin 14 dni, co podyktowane jest 
procedurą producenta i wynika z jego siedziby poza granicami Polski.?”

Odpowiedź:
TAK. Zamawiający wymaga, aby na czas rozpatrzenia reklamacji zapewnić właściwe odczynniki np. 



innej serii celem utrzymania ciągłości wykonywanych badań. 

Pytanie 23
„ dot. PAKIET NR 3 – DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO SEROLOGII GRUP KRWI MIKROMETODĄ 
KOLUMNOWĄ, ŻELOWĄ ID-SYSTEM WRAZ Z DZIERŻAWĄ KLIMATYZATORA.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby oferowany standard mikro do kart jako produkt kontrolny pochodził 
od innego producenta niż pozostałe oferowane odczynniki.?”

Odpowiedź:
TAK.

Pytanie 24
„ dot. PAKIET NR 3 – DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO SEROLOGII GRUP KRWI MIKROMETODĄ 
KOLUMNOWĄ, ŻELOWĄ ID-SYSTEM WRAZ Z DZIERŻAWĄ KLIMATYZATORA.

Prosimy o podanie ilości wymaganych przez Zamawiającego nakłuwaczy do pobierania krwi z drenów, 
standardu mikro do kart oraz końcówek do pipetora (odpowiednio pkt 5, 8 i 9 formularza cenowego, 
załącznik 2 do SIWZ dla pakietu 3).

Odpowiedź:
pkt 5 – 250 szt, 
pkt 8 – 40 ml, 
pkt 9 - 4000 szt.

Pakiet 25
„ dot. PAKIET NR 3 – DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO SEROLOGII GRUP KRWI MIKROMETODĄ 
KOLUMNOWĄ, ŻELOWĄ ID-SYSTEM WRAZ Z DZIERŻAWĄ KLIMATYZATORA.

Czy w celu zweryfikowania producenta oferowanych wyrobów, Wykonawca winien zamieścić nazwę 
producenta w kolumnie 3 Nazwa handlowa (załącznik 2 do SIWZ dla pakietu 3).?”

Odpowiedź:
TAK

Pakiet 26
„ dot. PAKIET NR 3 – DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO SEROLOGII GRUP KRWI MIKROMETODĄ 
KOLUMNOWĄ, ŻELOWĄ ID-SYSTEM WRAZ Z DZIERŻAWĄ KLIMATYZATORA.

Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane karty były gotowe do użycia tj. fabrycznie wypełnione przez 
producenta odpowiednimi odczynnikami i nie wymagały dodatkowo samodzielnego nakrapiania 
odczynnika na mikrokolumny przez użytkownika.?”

Odpowiedź:
TAK.

Pytanie 27
„ dot. PAKIET NR 3 – DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO SEROLOGII GRUP KRWI MIKROMETODĄ 
KOLUMNOWĄ, ŻELOWĄ ID-SYSTEM WRAZ Z DZIERŻAWĄ KLIMATYZATORA.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 7 formularza cenowego (pakiet nr 3) krwinek 
wzorcowych konfekcjonowanych w opakowaniach jednostkowych po 200 testów.?”

Odpowiedź:
TAK

Pytanie 28
„ dot. PAKIET NR 3 – DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO SEROLOGII GRUP KRWI MIKROMETODĄ 
KOLUMNOWĄ, ŻELOWĄ ID-SYSTEM WRAZ Z DZIERŻAWĄ KLIMATYZATORA.



Czy w związku z wymogiem zaoferowania kontroli międzynarodowej minimum 4 razy w roku (poz. 10 
formularza cenowego – pakiet nr 3) prosimy o informację czy w kolumnie "Ilość pełnych opakowań” nie 
doszło do omyłki pisarskiej i właściwą cyfrą winna być 4.?”

Odpowiedź:
Winno być 4. 

Pytanie 29
„ dot. PAKIET NR 3 – DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO SEROLOGII GRUP KRWI MIKROMETODĄ 
KOLUMNOWĄ, ŻELOWĄ ID-SYSTEM WRAZ Z DZIERŻAWĄ KLIMATYZATORA.

W związku z wymogiem zapewnienia autoryzowanego serwisu oraz przeglądów do wirówki ID-
Centrifuge 65 prosimy o informację czy w poz. 11 formularza cenowego – pakiet nr 3, należy wycenić 
1 usługę na rok, którą to Zamawiający opłaci z góry po podpisaniu umowy i wystawieniu stosownej 
faktury, czy też opłaty winny być rozłożone 1 raz na 12 miesięcy i należy wycenić 12 usług jako tzw. 
utrzymanie sprzętu.?”

Odpowiedź:
Zamawiający zapłaci 1 raz w roku za dokonany roczny przegląd aparatu.

Pytanie 30
„Pakiet 6 - Wymagania dotyczące przedmiotu dostawy:
pkt 3: Czy Zamawiający ograniczy wymóg: „Wszystkie pozycje muszą być od jednego producenta. W 
przypadku zaoferowania produktów od różnych producentów wymagane jest dołączenie oświadczenie 
producentów o kompatybilności elementów z systemem” do elementów systemu a nie wszystkich pozycji 
tzn. do pozycji: 1-7 i 10? Uzasadnienie: pozostałe pozycje nie są elementami systemu zamkniętego i nie 
są przeznaczone do pobierania krwi żylnej od pacjenta tak jak to się dzieje w przypadku systemu 
zamkniętego.”

Odpowiedź:
Zamawiający nie ograniczy. Poz. 11-16 nie są elementami systemu zamkniętego.

Pytanie 31
„Pakiet 6 - Wymagania dotyczące przedmiotu dostawy:
pkt 12: Czy Zamawiający dopuści strzykawki d o gazometrii z naklejonymi etykietami?”

Odpowiedź:
TAK

Pytanie 32
„Pakiet 6 - Wymagania dotyczące przedmiotu dostawy:

pkt 12: Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu braku etykiet dla strzykawek do gazometrii?”

Uzasadnienie:
Strzykawki  do  gazometrii  muszą  być  również  opisywane  danymi  pacjenta  i  brak  etykiet  powoduje 
wprowadzenie innej technologii opisywania danymi pacjenta niż w przypadku probówko-strzykawek do 
pobierania  krwi  w  systemie  zamkniętym  co  może  być  dodatkowym  utrudnieniem  dla  personelu 
pobierającego.

Odpowiedź:
TAK 

Pytanie 33
„Pakiet 6 - Wymagania dotyczące przedmiotu dostawy:
poz. 15: Czy Zamawiający dopuści kapilary do gazometrii 100 µl 2,1x75 mm lub 100 µl 1,8x113 mm?”

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.



Pytanie 34
„Dotyczy pakietu nr 5, formularz asortymentowo-cenowy poz.3 i 4:

1)     W  zwi zku  z  wyszczególnieniem  pozycji  ą „ Zapewnienie bezp atnegoł  udzia u  w  kontrolił  
mi dzynarodowej” i „ę  Zapewnienie bezp atnychł  przegl dów aparatu na czas trwania umowy” prosimy oą  
potwierdzenie nie wycenienia tych pozycji i mo liwo  wpisania warto ci 0,00 PLN.ż ść ś

Odpowied : ź TAK

2)     W zwi zku z tym e ww pakiet dotyczy zakupu odczynników ią ż  dzier awż ę analizatora prosimy o 
podanie miejsca gdzie nale y wyceni  czynsz za dzier aw  aparatu?”ż ć ż ę

Odpowied : ź
Zgodnie z formularzem ofertowym.

Pytanie 35
„Dotyczy wzoru umowy
Dot. Za cznik nr 5 do SIWZ ,,Projekt Umowy Dostawy na Zamówienie Publiczne’’łą

1) Par. 4 ust. 1 Czy Zamawiaj cy wyrazi zgod  na zmian  ,,10 miesi cy’’ na ,,6 miesi cy’’?ą ę ę ę ę

Odpowied :ź  Nie.  Zapis  w  umowie  b dzie  zmieniony  zgodnie  z  udzielonymi  wcze nieję ś  
odpowiedziami.

2)  Par.  4  ust.  3  Czy  Zamawiaj cy  wyrazi  zgod  na  zmian  ,,2  dni  roboczych’’ na  ,,3  dnią ę ę  
roboczych’’?

 
Odpowied :ź   Tak

3) Par. 4 ust. 4 i par. 7 ust. 3 Czy Zamawiaj cy wyrazi zgod , aby uprawnienie do odst pieniaą ę ą  
od umowy przys ugiwa o po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do nale ytegoł ł ż  
wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego ni  3 dni robocze?ż

Odpowied :ź  Nie.

4)  Par.  5  ust.  1  pkt  a)   Czy  Zamawiaj cy wyrazi  zgod  na  zmian  s owaą ę ę ł   „opó nienie”  naź   
„zw oka”?ł

Uzasadnienie:
„Opó nienie”  oznacza  uchybienie  terminowi  bez  wzgl du  na  przyczyn  tego  uchybienia,  natomiastź ę ę  
„zw oka” zgodnie z art. 476 K.C., nast puje w sytuacji gdy d u nik nie spe nia wiadczenia w skutekł ę ł ż ł ś   
okoliczno ci  za  które  ponosi  odpowiedzialno .ś ść   Kara  umowna  skategoryzowana  jako  zrycza towaneł  
odszkodowanie,  powinna by  wymagalnać   wy cznie je eli zosta a spowodowana okoliczno ciami, załą ż ł ś  
które d u nik (Wykonawca) ponosi odpowiedzialno  na zasadach ogólnych.ł ż ść    Z powy szych przes anekż ł  
wynika,  i  dla  zachowania  istoty  instytucji  kary  umownejż    -  nie  mo e ona  zosta  zastrze onaż ć ż   na 
wypadek niedotrzymania terminu wskutek okoliczno ci, za które Wykonawca nie ponosi.ś

Odpowied :ź
Tak

5) Par. 5 ust. 1 pkt b) Czy Zamawiaj cy wyrazi zgod  na to by kara umowna by a naliczana odą ę ł  
warto ci dostawy cz ciowej?ś ęś

Odpowied : ź Nie

6) Par. 5 ust. 3 i 4 Prosimy o modyfikacj  ww. postanowienia wzoru umowy w taki sposób, abyę  
wysoko  kary umownej naliczana by a od warto ci wynagrodzenia brutto dot. niezrealizowanejść ł ś  
cz ci umowy.ęś



Uzasadnienie:
Je li  dostawa towaru b dzie w znacz cej  mierze realizowana w sposób prawid owy, a dla  przyk aduś ę ą ł ł  
odst pienie  do  umowy  b dzie  dotyczy  niewielkiej  partii  towaru,  to  zastrze enie  kary  umowneją ę ć ż  
naliczanej  od ogólnej  warto ci ca ej umowy na dostaw  b dzie mia a charakter  ra co zawy ony. Wś ł ę ę ł żą ż  
takiej  sytuacji  nie  budzi  w tpliwo ci  dysproporcja  mi dzy  poniesion  szkod  a  wysoko ci  karyą ś ę ą ą ś ą  
umownej.

Odpowied :ź
Nie.

7) Par. 5 ust. 6 Czy Zamawiaj cy wyrazi zgod  na usuni cie par. 5 ust. 6?ą ę ę

Uzasadnienie:
Zwracamy uwag  na kwesti  potr cania kar umownych z wynagrodzenia. Proponujemy usuni cie tegoę ę ą ę  
zapisu. Zasadne by oby, aby Wykonawca zna  ewentualn  kwot  kary umownej przed jej potr ceniem ił ł ą ę ą  
ewentualnie  móg  wówczas  wyrazi  zgod  na jej  potr cenie  z  wynagrodzenia.  Takie  automatyczne ił ć ę ą  
jednostkowe „potr canie” mo e prowadzi  do licznych b dów.ą ż ć łę

Odpowied :ź
Zapis pozostaje bez zmian.

8) Par. 5 Prosimy o dodanie zapisu o brzmieniu: „Zamawiaj cy mo e w ka dym czasie odst pią ż ż ą ć 
od dania zap aty przez Wykonawc  kary umownej.”?żą ł ę

Odpowied :ź
Zamawiaj cy wyra a zgod .ą ż ę

Pytanie 36
„Dot. Za cznik nr 5 do SIWZ ,,Projekt Umowy Dzier awy na Zamówienie Publiczne’’łą ż

• Par.  7  ust.  1  Czy  Zamawiaj cy  wyrazi  zgod  na  zmian  ,,  bezp atnie  na  rachuneką ę ę ł  
Wydzier awiaj cego’’ na ,,w ramach czynszu dzier awnego’’?ż ą ż

• Par.  7  ust.  3  Czy  Zamawiaj cy  wyrazi  zgod  na  zmian  ,,24  godzin’’ na,,24  godzin  w  dnią ę ę  
robocze’’?

Odpowied :ź
• Zapis pozostaje bez zmian. 
• Zapis pozostaje bez zmian. 

Powyższe wyjaśnienia zostają zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 23.06.2015 r. 


