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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 
„Czy  Zamawiający  wymaga  aby  zgodnie  z  ustawą  odczynniki  w  Pakiecie  nr  4  poz.  6  i  14  były 
certyfikowane pod nadzorem jednostki notyfikowanej (miały stosowne certyfikaty poświadczone przez 
producenta)  oraz  żeby  każda  seria  w/w  odczynników  musiała  być  w  związku  z  tym  badana  przez 
wyznaczone laboratorium zewnętrzne?”

Odpowiedź:
TAK.

Pytanie 2
„Czy Zamawiający wymaga aby zgodnie z ustawą odczynniki w Pakiecie nr 4 poz. 7, 8, 12 i 13 były 
certyfikowane pod nadzorem jednostki notyfikowanej (miały stosowne certyfikaty poświadczone przez 
producenta)?”

Odpowiedź:
TAK.

Pytanie 3
,, Zapytanie do par 1 pkt 4

Zgodnie  z  przepisami  ustawy  Pzp  i  przepisów  wykonawczych  Zamawiający  winien  wskazać 
gwarantowany  minimalny  poziom  ilościowy  przedmiotu  zamówienia,  jaki  zostanie  przez  niego 
zakupiony  w  ramach  zawartej  umowy.  Wnosimy  o  określenie  minimalnej  ilości  Opisu  Przedmiotu 
Zamówienia na poziomie 80% w stosunku do ilości określonej w SIWZ dla pakietu nr 3,4 . 

Określenie  odstępstwa  od  umowy  jest  niezwykle  ważnym  aspektem  dla  potencjalnych 
Wykonawców dla przygotowania i właściwego skalkulowania oferty, co potwierdzają wyroki Krajowej  
Izby Odwoławczej (sygn. akt KIO/UZP22/07, KIO/UZP 1447/10, KIO/UZP 2376/10, KIO 809/14) oraz 
opinii prawnej pn. prawo opcji w ustawie prawo zamówień publicznych - Informator UZP nr 4/2011 str.  
16-19  opublikowanego  na  stronie  UZP.  Ponadto  jeżeli  Zamawiający  nie  wie  lub  nie  jest  pewien 
wskazanych  w  SIWZ  ilości,  nie  powinien  wszczynać  procedury  przetargowej,  gdyż  niewłaściwie 
oszacuje przedmiot zamówienia, co może spowodować naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

W konsekwencji,  specyfikacja  istotnych warunków zamówienia,  wzór  czy warunki  przyszłej  umowy 
powinny zawierać wyraźne i  precyzyjne uregulowania dotyczące tej  części  zamówienia,  która będzie  
realizowana na pewno oraz równie precyzyjne określenie tej części zamówienia, której realizacja będzie  



poddana uznaniu zamawiającego. Wyszczególnione w ten sposób części wchodzą w zakres tego samego 
zamówienia, są elementem ściśle określonego zakresu przedmiotowego zamówienia o ustalonej łącznie 
wartości szacunkowej zamówienia, na które zamawiający przewidział określone środki finansowe.

Izba wskazała, że niedopuszczalną praktyka jest określenie przez zamawiającego jedynie górnej granicy 
swojego zobowiązania, bez wskazania nawet minimalnej ilości, czy wartości, którą na pewno wyda na 
potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia. „Taki sposób określenia przedmiotu zamówienia nie spełnia  
wymogów art. 29 ust. 2 ustawy Pzp, który nakazuje, aby przedmiot zamówienia był opisany w sposób  
wyczerpujący i konkretny”. Izba uznała ponadto w tym przypadku, że „zamawiający zastosował praktykę  
handlową, która pozostawia wykonawcę w niepewności, co do zakresu, jaki uda mu się zrealizować w  
ramach  umowy,  oraz  uniemożliwia  kalkulację  ceny  umownej.  W  efekcie  na  wykonawcę  zostaje  
przerzucone całe ryzyko gospodarcze kontraktu, co z kolei stoi w sprzeczności z zasada równości stron  
umowy”.

W związku  z  powyższym  nie  można  zaakceptować  postanowień  umowy  dających  Zamawiającemu 
całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w 
podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia.

Wnosimy zatem o określenie minimalnej ilości zamówionego przedmiotu zamówienia określonego 
w SIWZ na poziomie zwyczajowym min 80%  co dla Wykonawców będzie istotnym elementem dla 
właściwej  kalkulacji  oferty  i  zgodne  z  obowiązującymi  normami  prawnymi  i  doktryną Urzędu 
Zamówień Publicznych.”

Odpowiedź:
Zamawiający określa minimalną ilość zamówionego przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ na 
poziomie minimum 60%.

Pytanie 4
„ d  ot. zapisów SIWZ rozdz. III, Umowa § 4 ust. 1  

W Pakiecie nr 6 w tabeli wymagań dotyczących przedmiotu dostawy pkt 15 Zamawiający zapisał,  iż 
„termin ważności  asortymentu powinien wynosić minimum 2/3 terminu ważności  oferowanego przez 
producenta”. W związku z powyższy, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę zapisów w 
SIWZ rozdz. III i Umowy § 4 ust. 1 poprzez dopisanie: „lub zgodnie z wymaganiami dot. Pakietu nr 6  ?”

Odpowiedź:
Wyrażamy zgodę.

Pytanie 5
„  dot. Umowa § 2 ust. 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację zapisu: „na własny koszt i ryzyko” na zapis: 
„na własny koszt i ryzyko 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 ?.”

Odpowiedź:
Wyrażamy zgodę.

Pytanie 6
„  dot. Umowa § 5 ust. 1a i 1b

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę zapisu: „Dostawca zapłaci na żądanie Odbiorcy karę 
umowną w wysokości 200 złotych (…)” na zapis: „Dostawca zapłaci na żądanie Odbiorcy karę umowną 



w wysokości 1 % wartości brutto niezrealizowanej dostawy, za każdy dzień opóźnienia (…)”. 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę zapisu: „(…) Dostawca zapłaci na żądanie Odbiorcy 
karę umowną w wysokości 5% wartości, o której mowa w paragrafie 1 pkt2 niniejszej umowy.” na zapis: 
„(…)  Dostawca  zapłaci  na  żądanie  Odbiorcy  karę  umowną  w  wysokości  5%  wartości  brutto 
niezrealizowanej dostawy.”

Kara umowna stanowi surogat odszkodowania mającego kompensować negatywne dla wierzyciela 
konsekwencje, wynikające z niewykonania, bądź nienależytego wykonania zobowiązania. Wysokość 
kary umownej winna być zatem proporcjonalna do rozmiaru szkody poniesionej przez wierzyciela. 
W przypadku opóźnienia z pojedynczą dostawą Przedmiotu Umowy, wierzyciel ponosi szkodę w 
wysokości wartości pojedynczej dostawy, zatem kara umowna powinna być ustalona w wysokości 
proporcjonalnej  do  wartości  konkretnej  dostawy  Przedmiotu  Umowy,  co  do  której  nastąpiło 
opóźnienie. Kara umowna, ustalona w wysokości określonego procenta całkowitej wartości Umowy 
brutto, mogłaby być ewentualnie karą umowną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie całego 
zobowiązania wynikającego z Umowy, w odniesieniu zaś do części zobowiązania - kara umowna 
winna odnosić się do wartości poszczególnej części niewykonanego lub nienależycie wykonanego 
zobowiązania. ?.”

Odpowiedź:
Zapis pozostaje bez zmian.

Powyższe wyjaśnienia zostają zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 10.06.2015 r. 


