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Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Kopernika 13
32-100 Proszowice

Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę odczynników biochemicznych wraz z dzierżawą aparatu, odczynników 

immunochemicznych wraz z dzierżawą aparatu oraz odczynników z dzierżawą aparatu do badań 
równowagi kwasowo-zasadowej

Oznaczenie sprawy: 32/ZP/2014

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).

Pakiet I
Pytanie 1
Czy Zamawiający  wyrazi  zgodę na następujące terminy ważności:  Pakiet  1  -  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. 

Pytanie 2
Czy Zamawiający wyrażą zgodę aby karty charakterystyk,  ulotki,  zostały załączone do oferty osobno w 
formie książkowej, podpisane tylko na pierwszej stronie, lub w wersji elektronicznej? 

Odpowiedź: 
Mogą być złożone w formie książki i podpisane tylko na pierwszej stronie. 

Umowa dostawy
Pytanie 3
§2 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy z 3 dni roboczych do 4 dni 
roboczych? 

Odpowiedź: 
Tak. 

Pytanie 4
§2 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy awaryjnej z 1 dnia roboczego do 
2 dni roboczych? 

Odpowiedź: 
Tak. 

Pytanie 5
§2 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie ust. 3? 



Odpowiedź: 
Nie. 

Pytanie 6
§2 ust. 3 – Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie postanowienia, czy Zamawiający wyraża  
zgodę na dokonanie modyfikacji w brzmieniu:

„Każda  dostawa  powinna  być  dokonana  jednorazowo  zgodnie  ze  złożonym  zamówieniem pod 
względem  ilościowym  i  asortymentowym.  W  uzasadnionych  przypadkach  (chwilowy  brak 
asortymentu w magazynie) dopuszcza się podzielenie dostawy na części na koszt Wykonawcy.”

Uzasadnienie: Oferowany towar jest sprowadzany z zagranicy. Może się zdarzyć, że w momencie  
złożenia  zamówienia  towar  będzie  chwilowo  niedostępny  w  magazynie.  W dobrze  widzianym 
interesie Stron umowy oraz pacjenta jest otrzymanie towaru w jak najkrótszym czasie. Zwracamy się  
z uprzejmą prośbą o dokonanie modyfikacji postanowienia w zaproponowanym brzmieniu.

Odpowiedź: 
Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 7
§2 ust. 12 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na:

,,Dostawca  gwarantuje  i  zobowiązuje  się  do  zapewnienia  ciągłości  dostawy  w  okresie  trwania 
niniejszej umowy pod warunkiem, iż opóźnienie w płatności nie przekracza 60 dni ponad termin  
zapłaty.”?

Odpowiedź: 
Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 8
§4 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy z 2 dni roboczych do 4 dni 
roboczych? 

Odpowiedź: 
Tak. 

Pytanie 9
§5 ust. 1 lit. a – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: 

„w razie opóźnienia w dostawie zamówienia lub dostarczenia towarów niezgodnie z zamówieniem 
Dostawca zapłaci na żądanie Odbiorcy karę umowną w wysokości 0,2% wartości zamówionego a  
niedostarczonego towaru, za każdy dzień opóźnienia,”?

Uzasadnienie:  W  przypadku  jeśli  Zamawiający  zamówi  np.  10  opakowań  odczynników,  a 
Wykonawca  dostarczy  9  opakowań  w  terminie,  a  z  uwagi  na  chwilowy  brak  asortymentu  w 
magazynie wykonawcy, 1 opakowanie zostanie dostarczone z jednodniowym opóźnieniem, to kara 
winna być od faktycznie niedostarczonej w terminie części dostawy.

Odpowiedź: 
Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 10
§5  ust.  1  lit.  a  –  Jeżeli  Zamawiający nie  wyraża  zgody na  powyższe,  czy wyrazi  zgodę  na  obniżenie  
wysokości kary umownej do 100 zł? 

Odpowiedź: 
Zapis pozostaje bez zmian.



Pytanie 11
§5 ust. 1 lit. b – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: 

„w razie nierealizowania niniejszej umowy przez okres co najmniej 21 dni od daty złożenia przez  
Odbiorcę  stosownego  zamówienia,  Odbiorca  może  zlecić  wykonanie  badań  zewnętrznemu 
laboratorium  po  cenach  rynkowych  i  obciążyć  Dostawca  różnicą  w  cenie  pomiędzy  kosztem 
wykonanego badania a ceną oznaczenia wynikającą z umowy.”?

Odpowiedź: 
Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 12
§5 ust. 1 lit. b – Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację – czy Zamawiający wyraża 
zgodę na zmianę na:

„w razie nierealizowania niniejszej umowy przez okres co najmniej 21 dni od daty złożenia przez  
Odbiorcę stosownego zamówienia, Odbiorca może odstąpić od umowy i naliczyć Dostawcy karę 
umowną w wysokości 15% wartości niezrealizowanej części umowy.”?

Uzasadnienie:  Zamawiający przewiduje rażąco wysoką karę umowną w sytuacji,  gdy Strona od 
umowy nie odstępuje. Kara zaproponowana w §5 ust. 1 lit. b) - zwykle w obrocie gospodarczym 
stosowana jest w przypadku odstąpienia Strony od umowy – licząc od wartości niezrealizowanej 
części umowy. 

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.

Należy  podkreślić,  iż  proponujemy  Zamawiającemu  również  inne  rozwiązanie,  które  pozwoli 
Stronom  umowy  na  dalsze  realizowanie  umowy  przy  jednoczesnym  zaspokojeniu  potrzeb 
Zamawiającego. Uprzejmie prosimy o dokonanie modyfikacji w zaproponowanym brzmieniu.

Odpowiedź: 
Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 13
§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 rozwiązania 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: 
Zapis pozostaje bez zmian.

Umowa dzierżawy
Pytanie 14

§7 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: 
„W przypadku awaryjności Urządzenia, w wyniku której uzyskanie wyników testów i badań do 24 
godzin  będzie  niemożliwe  -  Dzierżawca  prześle  materiały  do  badań  innym  wykonawcom 
(laboratoriom),  a  różnicą  w  kosztach  pomiędzy  ceną  wykonania  badania  a  ceną  oznaczenia 
wynikającą z umowy obciąży Wykonawcę.”?



Odpowiedź: 
Zapis pozostaje bez zmian.

Pakiet II
Pytanie 15
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dla dwóch parametrów  TRAB i Vit.D szybkość otrzymania pierwszego 
wyniku przy zachowaniu pełnej liniowości wynosiła 27 minut?  Parametry te nie są testami pilnymi.

Odpowiedź: 
Tak. 

Pytanie 16
Prosimy o wyjaśnienie i uściślenie,   czy Zamawiający zamierza stosować test b-HCG  wyłącznie jako test 
ciążowy, czy także jako marker nowotworowy w chorobach trofoblastu oraz w ginekologii onkologicznej?

Odpowiedź: 
Test musi badać wszystkie możliwości. 

Umowa dostawy
Pytanie 17
Par. 1 ust. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zdania w następującym brzmieniu: ,, Zmiana, o 
której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga aneksu.”

Odpowiedź: 
Tak. 

Pytanie 18
Par. 4 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ,,10 miesięcy’’ na ,,6 miesięcy’’?

Odpowiedź: 
Tak. 

Pytanie 19
Par. 4 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ,,2 dni roboczych’’ na ,,3 dni roboczych’’?

Odpowiedź: 
Na 4 dni robocze Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie 20
Par. 4 ust.  4 i par. 7 ust. 3 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: 
Na 4 dni robocze Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie 21
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 22
Par.  5 ust.  1 pkt  b)  Czy Zamawiający wyrazi  zgodę na to by kara umowna była naliczana od wartości  
dostawy częściowej?

Odpowiedź: 
Zapis pozostaje bez zmian. 

Pytanie 23
Par. 5 ust. 3 i 4 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.

Odpowiedź: 
Zapis pozostaje bez zmian. 

Pytanie 24
Par. 5 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie par. 5 ust. 6?
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.

Odpowiedź: 
Zapis pozostaje bez zmian. 

Pytanie 25
Par. 5 Prosimy o dodanie zapisu o brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania 
zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”

Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę.

Umowa dzierżawy
Pytanie 26
Par. 7 ust.  1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ,, bezpłatnie na rachunek Wydzierżawiającego’’ 
na ,,w ramach czynszu dzierżawnego’’?

Odpowiedź: 
Zapis pozostaje bez zmian. 



Pytanie 27
Par. 7 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ,,24 godzin’’ na,,24 godzin w dni robocze’’?

Odpowiedź: 
Zapis pozostaje bez zmian. 

Powyższe wyjaśnienie zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 31.10.2014 r.


