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Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę odczynników do badań immunochemicznych do Analizatora Vidas PC

Oznaczenie sprawy: 05/ZP/2015

W związku z wniesieniem zapytań przez Wykonawcę,  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
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynników z następującymi terminami ważności:

Poz. 1, 2 - min. 7 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego?
Poz. 3 - min. 6 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: 
Tak

Pytania do umowy (zał. nr 4):

Pytanie 2
„§2 ust. 3 – Czy Zamawiający uzna za należyte wykonanie umowy możliwość incydentalnego podzielenia 
dostawy?

Uzasadnienie: Z uwagi na to że oferowane produkty sprowadzane są bezpośrednio od producenta  
Wykonawca mając na uwadze interes Zamawiającego realizuje wszystkie zamówienia niezwłocznie.  
W przypadku złożenia zamówienia przez Zamawiającego na szereg produktów wewnętrza procedura  
przewiduję  natychmiastową  wysyłkę  wszystkich  dostępnych  na  dzień  złożenia  zamówienia  
produktów. Realizacja zamówień cząstkowych jest sytuacją incydentalną jednak Wykonawca mając  
na uwadze dobro pacjentów oraz szybkość działania Zamawiającego w zaistniałej sytuacji nie chce  
wstrzymywać dostawy do czasu uzupełnienia całościowego zamówienia. Mając powyższe na uwadze  
prosimy o modyfikację.”

Odpowiedź: 
Tak, ale  incydentalnie.

Pytanie 3
„§4 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu do 10 dni roboczych?

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: 
Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie 4

„§4 ust. 3 – Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, czy wyrazi zgodę na wydłużenie terminu do 
6 dni roboczych?”

Odpowiedź: 
Tak.

Pytanie 5
„§5 ust. 1 lit. a – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 100 zł, za każdy 
dzień opóźnienia?”

Odpowiedź: 
Nie.

Pytanie 6
„§5 ust.  1  lit.  a  –  Jeżeli  Zamawiający nie  wyraża zgody na powyższe,  czy wyrazi  zgodę na obniżenie 
wysokości kary umownej do 150 zł?”

Odpowiedź: 
Nie.

Pytanie 7
„§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 
czego konsekwencją  będzie  odstąpienie  przez  Zamawiającego od  umowy,  Dostawca  zapłaci  na  żądanie 
Odbiorcy karę  umowną w wysokości  5  % wartości  niezrealizowanej  części  umowy,  o  której  mowa  w 
paragrafie 1 pkt2 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.”

Odpowiedź: 
Zamawiający wprowadza zmianę : dodatkowo w razie niedostarczenia przedmiotu 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  Dostawca  zapłaci  na  żądanie  Odbiorcy karę  umowną  w 
wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy nie mniej jednak niż w wysokości 1/2 wartości o  
której mowa w paragrafie 1 pkt2 niniejszej umowy.

Pytanie 8
„§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.”?

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.”

Odpowiedź: 
Nie.

Powyższe wyjaśnienia zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu  16.02.2015 r.


