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Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 

ul. Żołnierska 18 

10 – 561 Olsztyn 

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI  II  

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro , odczynników 

laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz dzierżawa analizatorów  (Ogłoszenie nr 

505425-N-2017 w Biuletynie Zamówień publicznych z dnia 11 maja 2017 r.)  

 

 Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych, informujemy, iż w 

przedmiotowym postępowaniu wpłynęły do Zamawiającego następujące zapytania: 

 

Dotyczy części nr 8  

1. 1. Czy zamawiający zaakceptuje papierki wskaźnikowe w zakresie 6,5-10,0 pH opakowanie 

100 szt. 

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w pozycji 9 papierków w zakresie 

6,5-10 pH.  

  

Dotyczy: SIWZ 

1. (rozdział VI pkt B ppkt 6) Czy Zamawiający w podpunkcie 6 wymaga 

dostarczenia wskazanych dokumentów wraz z ofertą? Jeśli tak, czy Zamawiający wyrazi zgodę 

na załączenie dokumentów w postaci elektronicznej na płycie CD wraz z oświadczeniem 

potwierdzającym zgodność kopii na płycie z elektronicznymi pierwowzorami? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż oferta powinna zawierać wskazane dokumenty w 

rozdział VI pkt B ppkt 6 . Zamawiający nie dopuszcza możliwości załączenia powyższych 

dokumentów w wersji elektronicznej .  

 

2. (rozdział VI pkt B ppkt 6) W przypadku konieczności dostarczenia 

dokumentów w postaci papierowej, czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesłanie ich w postaci 

zbindowanych tomów, gdzie poświadczenie za zgodność będzie widniało tylko na pierwszej 

stronie tomu dla jego pozostałych stron? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż sposób przygotowania oferty określił w rozdziale X 

Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia .  
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3. Dotyczy §8 ust. 1 , projektu umowy, zał. Nr 3 do SIWZ: Czy Zamawiający wyrazi 

zgodę na zmniejszenie wysokości kar, celem ograniczenia ryzyka wg propozycji: 

„§ 8. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić 

kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1,5% wartości brutto towaru 

niedostarczonego w terminie za każdy dzień zwłoki w dostawie, jednak nie więcej niż 15 % 

wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru”. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje zapisy 

projektu umowy będącego załącznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.   

 

 

4. Pytanie 1 – Dotyczy wzoru umowy § 1 ust 2 

W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 w sprawie karty 

charakterystyki (Dz.U. 2007 nr 215 poz. 1588) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 

września 2005 roku w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i 

oznakowaniem (Dz. U. nr 201 poz. 1674 z dnia 14 października 2005 roku), zapisami ustawy z dnia 11 

stycznia 2011r. o substancjach i preparatach chemicznych i Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2008/112/WE z dnia 16grudnia 2008 roku zmieniająca dyrektywy Rady 76/68/EWG, 

88/378/EWG, Dyrektywy 2000/53/WE, 2002/96/WE i 2004/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w 

celu dostosowania ich do rozporządzenia nr (WE) 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i 

pakowania substancji i mieszanin (Dz. Urz. UE L 345 z 23 grudnia 2008 roku) wnosimy o 

dopuszczenie, aby dla wyrobów objętych niniejsza umową, dla których zgodnie z obowiązującymi 

przepisami nie wydaje się karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, Wykonawca złożył 

stosowne oświadczenie wraz z ofertą, co będzie zgodne z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe.   

 

 

5. Pytanie 2 – Dotyczy wzoru umowy § 6 ust 2 

W związku z w/w zapisem projektu umowy wnioskujemy o określenie jaką metodą zamawiający 

będzie potwierdzał niewiarygodność wyników i podanie ewentualnego producenta asortymentu 

służącego jako domniemane podważenie wiarygodności jakości dostarczanych odczynników i u 

jakiego podwykonawcy będzie dokonywał wyżej wskazanej kontroli 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w razie otrzymania niewiarygodnych wyników , skontroluje 

otrzymane wyniki poprzez wykonanie analizy u innego podwykonawcy tzn: w najbliższej 

Zamawiającemu placówce szpitalnej , metodą wykonywaną przez tę placówkę.  
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6. Pytanie 3 – Dotyczy wzoru umowy § 3 

 Wnioskujemy o podanie we wskazanym punkcie zapisu projektu umowy umownych i 

ustawowych aspektów prawa odstąpienia od realizacji części umowy. 

 

Umowne prawo odstąpienia jest wynikiem umowy stron. Może być więc przewidziane w każdej 

umowie (chyba że przepis szczególny wyłącza taką możliwość). Zostało ono uregulowane w art. 395 

kodeksu cywilnego (dalej: k.c.), zgodnie z którym można zastrzec w umowie, że jednej lub obu 

stronom przysługiwać będzie w ciągu oznaczonego terminu prawo odstąpienia od umowy. 

Sama konstrukcja zapisu dotyczącego umownego prawa odstąpienia pozostawiona jest woli stron. Od 

stron też zależy, jak opiszą przypadek lub sytuację uprawniającą daną stronę do skorzystania z tego 

prawa. Dotyczy to również sposobu ustalenia terminu, w którym prawo to przysługuje. Może on być 

określony np. konkretną datą dzienną lub opisany w dniach albo w tygodniach od określonego 

zdarzenia. 

Skorzystanie z umownego prawa odstąpienia odbywa się poprzez oświadczenie składane drugiej 

stronie umowy (art. 395 § 1 k.c.). Forma oświadczenia może być dowolna. Wynika to z faktu, że jest 

to oświadczenie woli, a tym samym może być wyrażone przez każde zachowanie (art. 60 k.c.). Strony 

mogą jednak zastrzec w umowie jakąś formę szczególną, w której prawo odstąpienia może być 

zrealizowane. Wówczas skuteczność odstąpienia uzależniona jest od ustalonej przez strony formy. 

Ponadto, jeżeli umowa została zawarta w formie pisemnej, również odstąpienie od niej powinno być 

stwierdzone pismem (art. 77 § 2 k.c.). Również w przypadku zawarcia umowy w formie szczególnej 

dla odstąpienia wystarczające jest złożenie oświadczenia w formie pisemnej. 

Niezależnie od umownego prawa odstąpienia, które jest kreowane swobodną wolą stron, prawo 

odstąpienia od umowy może wynikać bezpośrednio z przepisów prawa. W ramach kodeksu 

cywilnego, na potrzeby niniejszego opracowania, można przyjąć podział na ustawowe prawo 

odstąpienia ogólne, tj. przewidziane dla wszystkich umów wzajemnych (art. 491-497 k.c.), oraz 

szczególne - w ramach regulacji poszczególnych rodzajów umów nazwanych. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje zapisy 

projektu umowy będącego załącznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.   

 

7. Pytanie 4 – Dotyczy projektu umowy § 1 ust 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie aktualnych instrukcji użytkowania zaoferowanego 

asortymentu w języku polskim tylko przy pierwszej dostawie zawierających wszystkie niezbędne do 

bezpośredniego użytkowania informacje, informacje dotyczące magazynowania i przechowywania 

zaoferowanego asortymentu w formie książkowej, co pozwoli na obniżenie kosztów realizacji 

zamówień w zakresie zaoferowanym przez wykonawcę? 
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Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje zapisy 

projektu umowy będącego załącznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.   

 

Dot.: Załącznik nr 5 do SIWZ 

8. Par. 3 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ,,godzin'' na ,,godzin w dni 

robocze''? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje zapisy 

projektu umowy będącego załącznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.   

 

9. Par. 3 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia 

umowy? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje zapisy 

projektu umowy będącego załącznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.   

 

10. Par. 5 zdanie drugie Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego 

postanowienia umowy? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje zapisy 

projektu umowy będącego załącznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.   

 

11. Par. 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: 

„Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.’’ 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje zapisy 

projektu umowy będącego załącznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.   

 

12. Par. 17 Czy na podstawie art. 31 ustawy z  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.)-  Zamawiający- jako administrator danych osobowych, 

 które mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia i do których w związku z 

prawidłową realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. 

przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć  dostęp 

Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? 

Dostęp do danych osobowych wynikający z realizacji obowiązków zawartych w umowie stanowi 

przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.). Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 

zawarta zostałaby z  Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe. Stosowna zmiana treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia została dokonana.  
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13. Pytania dotyczące SIWZ: 

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

trzech lub czterech miejsc po przecinku w pozycjach, w których jednostka miary jest sztuk? 

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 ezy, końcówki czy szkiełka). (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt 

UZP/ZO/0-2546/06) 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość  podania cen jednostkowych z 

dokładnością 3 lub 4 miejsc po przecinku.  

 

 

14. Pytania dotyczące projektu umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ: 

Dotyczy § 1 ust. 2  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę treści tego punktu na: „Wykonawca zobowiązany jest do 

dołączenia do każdej serii dostarczonego towaru – jeśli towar tego wymaga - świadectwo kontroli , 

kartę charakterystyki wraz z pierwszą dostawą oraz instrukcję użytkowania z każdą dostawą.” 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje zapisy 

projektu umowy będącego załącznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.   

 

15. Dotyczy § 2 ust.  1 

 

 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”? 

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. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje zapisy 

projektu umowy będącego załącznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.   

 

16. Dotyczy § 8 ust. 1.  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej za opóźnienie w dostawach do 

wysokości „0,1% wartości brutto towaru niedostarczonego w terminie za każdy dzień zwłoki w 

dostawie, jednak nie więcej niż 15 % wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru.”, z uwagi 

na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy? 
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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 3 % 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, 1095% 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 informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje zapisy 

projektu umowy będącego załącznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.   

 

Pytania dotyczące projektu umowy – Załącznik nr 4do SIWZ: 

17. Dotyczy § 1 ust. 2.  Co Zamawiający rozumie przez określenie „dzierżawić 

Analizator OB. wraz z oprogramowaniem”? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż każdy analizator musi odczytać automatycznie OB , 

zarejestrować wynik  i przekazać wynik do systemu informatycznego Laboratoryjnego 

Zamawiającego firmy Aseco. 

 

18. Dotyczy § 2 ust. 1.  

 

Jaka jest sieć informatyczna, do której Zamawiający oczekuje podłączenia Analizatora OB.  

Prosimy podać nazwę sieci, dostawcę oraz telefon kontaktowy do opiekuna sieci. 

Co Zamawiający ma na myśli określając wymóg instalacji Analizatora OB. wraz ze sprzętem do 

obsługi systemu informatycznego z oprogramowaniem? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zgodnie z projektem umowy wymaga instalacji analizatora 

OB , podłączenia go do sieci informatycznej – Firmy Aseco ( telefon kontaktowy 504-144-854 ) , 

analizator ma odczytać automatycznie wynik OB i przekazać go do systemu Zamawiającego . Ponadto 

Zamawiający dokonał modyfikacji w powyższym zakresie . 
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19. Dotyczy § 2 ust. 3  

Co Zamawiający rozumie przez pojęcie „udział w zewnątrzlaboratoryjnej, międzynarodowej lub 

ogólnopolskiej kontroli jakości badań laboratoryjnych i dostarczy w tym celu nieodpłatnie materiały 

kontrolne i statystyczne opracowanie wyników w ilości niezbędnej do otrzymania certyfikatu”? 

Odpowiedź : Zgodnie z zapisami projektu umowy .  

 

20. Dotyczy § 3 ust. 4  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu z „max. 60 min” do „max. 2 dni 

roboczych”?  

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje zapisy 

projektu umowy będącego załącznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.   

 

21. Dotyczy § 3 ust. 4  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu w jakim Wykonawca zobowiązany będzie do 

usunięcia awarii z „48 godzin” do „3 dni roboczych”?  

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje zapisy 

projektu umowy będącego załącznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.   

 

22. Dotyczy § 3 ust. 5  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego dostępności serwisu z „przez 

24 godz./dobę, 7 dni w tygodniu” na „w dni robocze, w godzinach pracy, czyli od 8.00 do 16.00”? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje zapisy 

projektu umowy będącego załącznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.   

 

23. Dotyczy § 10 ust. 1.  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej za opóźnienie w dostawach do 

wysokości „0,1% wartości brutto towaru niedostarczonego w terminie za każdy dzień zwłoki w 

dostawie, jednak nie więcej niż 15 % wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru.”, 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 
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okazuje się, iż wartość kary umownej może przekroczyć wartość zapłaty należną Wykonawcy za 

dostarczony towar. Nadto liczenie kary umownej w wysokości 3 % 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, 1095% 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 informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje zapisy 

projektu umowy będącego załącznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.   

 

24. Mając na uwadze wielość kwestii wymagających wyjaśnienia, doprecyzowania bądź 

modyfikacji oraz przypadające w najbliższych dniach święta wnosimy o przedłużenie terminu 

składania ofert o odpowiedni czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że stosowna zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia  regulująca powyższe została dokonana.  

  

25. Pytanie do umowy – zał . nr 5  paragraf 2 p. 3. 

Prosimy o doprecyzowanie jakie parametry kontrolne w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej, którą – 

według umowy  jest zobowiązany  zapewnić Wykonawca – Zamawiający planuje  wykonywać ?  

Odpowiedź: Zamawiający wykona : pH, PCO2 , pO2 , sód , potas , chlorki , wapń zjonizowany .  

 

26. Dotyczy §3 ust. 5 Projektu umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ): 

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu na następujący: 

„Wykonawca zobowiązuje się zapewnić ciągłą dostępność do serwisu, tak by Zamawiający miał 

możliwość zgłoszenia awarii mailem przez 24 godz./dobę, 7 dni w tygodniu. 

Adres mailowy do całodobowego kontaktu z serwisem:……..” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgodny na powyższe.  

 

 

27. Dotyczy §3 ust. 4 Projektu umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ): 

Czy Zamawiający odstąpi od konieczności  corocznego przeglądu serwisowego aparatu, jeśli 

instrukcja obsługi urządzenia nie wymaga takowego przeglądu? Urządzenie przeprowadza codzienny 

test jakości, zapewniający jego prawidłowe działanie.   
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Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgodny na powyższe. 

 

28. Dotyczy §10 ust. 1 Projektu umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ): 

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zmniejszenie wysokości kar umownych do 2% wartości 

brutto towaru niedostarczonego w terminie za każdy dzień zwłoki w dostawie, jednak nie więcej niż 

10% wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru. 

Odpowiedź: Zamawiający w podanym powyżej zakresie podtrzymuje dotychczasowe zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

 

29. Pytanie 1 dotyczy wzoru umowy załącznik nr 3. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie poniższego zapisuw § 3 : 

 „Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji umowy, jednak niezrealizowana 

wartość umowy nie może być większa niż 20% wartości umowy”. 

Zgodnie z opinią UZP instytucja prawa zakłada, że zamawiający każdorazowo określa minimalny 

poziom zamówienia, który zostanie na pewno zrealizowany, co pozwala wykonawcom na rzetelne i 

właściwe dokonanie wyceny oferty, wskazując jednocześnie dodatkowy zakres, którego realizacja jest 

uzależniona od wskazanych w kontrakcie okoliczności i stanowi uprawnienie zamawiającego, z 

którego może, ale nie musi on skorzystać. W orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej z dnia U 

stycznia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 22/07) 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". Instytucja 

prawa opcji pozwala zatem na precyzyjne określenie poziomu zamówienia, który zostanie przez 

zamawiającego zrealizowany, co pozwala wykonawcom na prawidłowe dokonanie wyceny oferty 

(por. wyrok KIO z dnia 23 lipca 2010 r., sygn. akt KIO/UZP 1447/10, wyrok KIO z dnia, sygn. akt 

KIO/UZP 2376/10). 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.  

Pytanie 2 dotyczy wzoru umowy załącznik nr 3. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umownych w § 8 ust. 1 odstępując od zapisu :   

„Wykonawca zapłaci  Zamawiającemu karę umowną w wysokości 3 % wartości brutto towaru 

niedostarczonego w terminie za każdy dzień zwłoki w dostawie, jednak nie więcej niż15 % wartości 

brutto niedostarczonego w terminie towaru." 

po przez zmianę powyższego zapisu na : 

 „Wykonawca zapłaci  Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto towaru 

niedostarczonego w terminie za każdy dzień zwłoki w dostawie, jednak nie więcej niż 10 % wartości 

brutto niedostarczonego w terminie towaru." 
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Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.  

 

Dotyczy: Załącznik nr 3 do SIWZ 

30. (§ 9 ust. 1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 

30 dni? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe . 

 

31. (§ 10 ust. 1) Czy Zamawiający dopuści, po każdorazowej konsultacji z 

Zamawiającym w razie zaistnienia niniejszej sytuacji, możliwość zaoferowania zamiennika 

produktu w trakcie realizacji umowy, o innej nazwie, kodzie i/lub sposobie opakowania 

produktu oraz zbliżonych parametrach jakościowych w stosunku do produktu zaoferowanego w 

danej pozycji oferty w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, jest on 

niedostępny u producenta? W przypadku innego sposobu pakowania (konfekcji), cena za 

opakowanie zbiorcze oferowanego zamiennika zostałaby przeliczona w ten sposób, że cena za 

sztukę lub oznaczenie zamiennika byłaby równa cenie za sztukę lub oznaczenie produktu 

znajdującego się danej pozycji umowy. 

Uzasadnienie: Wprowadzenie niniejszego zapisu pozwoli zarówno na zabezpieczenie ciągłości 

procesu diagnostycznego i uchroni, zarówno Zamawiającego oraz Wykonawcę przed 

nieoczekiwanymi oraz niezależnymi od nich skutkami wypadków losowych, do których mogą 

należeć: czasowa awaria linii produkcyjnej u producenta, czasowe wycofanie produktu przez 

producenta brak dostępności surowców, niekorzystne zmiany makroekonomiczne czy wpływ 

klęsk żywiołowych? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy specyfikacji Istotnych 

warunków Zamówienia.  

 

32. (§ 10) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zwiększenie cen jednostkowych brutto, a co 

za tym idzie wartości brutto umowy, w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT? 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe . 

 

33. (§ 10) Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT dla produktu w przypadku 

uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu możliwości zastosowania 

uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy specyfikacji Istotnych 

warunków Zamówienia 

 

 



DZPZ/333/19PN/2017                                                                               dnia   22  maja  2017 r. 

 11 

34. (§ 10) Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT w przypadku uzasadnionej przez 

producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i braku możliwości dalszego stosowania 

uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT, z jednoczesnym 

podwyższeniem ceny jednostkowej brutto? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy specyfikacji Istotnych 

warunków Zamówienia 

 

35. (§ 8 ust. 1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości 

NETTO? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy specyfikacji Istotnych 

warunków Zamówienia 

 

36. (§ 8 ust. 2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości NETTO? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy specyfikacji Istotnych 

warunków Zamówienia 

 

 

37. (§ 8 ust. 1) Czy Zamawiający dopuści zmniejszenie %  naliczanej kary do max. 2% 

wartości niedostarczonego w terminie towaru? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy specyfikacji Istotnych 

warunków Zamówienia 

 

38. Czy Zamawiający wprowadzi do projektu umowy zapis dotyczący minimalnego 

poziomu zamówienia, który zostanie na pewno zrealizowany? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe . 

 

39. (§ 6 ust. 1) Czy Zamawiający dopuści e-mailowy sposób porozumiewania w przypadku 

reklamacji? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy specyfikacji Istotnych 

warunków Zamówienia 

 

40. (§ 10 ust. 1) Czy Zamawiający dopuści, po każdorazowej konsultacji z Zamawiającym 

w razie zaistnienia niniejszej sytuacji, możliwość zaoferowania zamiennika produktu w trakcie 

realizacji umowy, o innej nazwie, kodzie i/lub sposobie opakowania produktu oraz zbliżonych 

parametrach jakościowych w stosunku do produktu zaoferowanego w danej pozycji oferty w 

sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, jest on niedostępny u producenta? W 

przypadku innego sposobu pakowania (konfekcji), cena za opakowanie zbiorcze oferowanego 
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zamiennika zostałaby przeliczona w ten sposób, że cena za sztukę lub oznaczenie zamiennika 

byłaby równa cenie za sztukę lub oznaczenie produktu znajdującego się danej pozycji umowy. 

Uzasadnienie: Wprowadzenie niniejszego zapisu pozwoli zarówno na zabezpieczenie ciągłości 

procesu diagnostycznego i uchroni, zarówno Zamawiającego oraz Wykonawcę przed 

nieoczekiwanymi oraz niezależnymi od nich skutkami wypadków losowych, do których mogą 

należeć: czasowa awaria linii produkcyjnej u producenta, czasowe wycofanie produktu przez 

producenta brak dostępności surowców, niekorzystne zmiany makroekonomiczne czy wpływ 

klęsk żywiołowych. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy specyfikacji Istotnych warunków 

Zamówienia. 

 

41. Czy Zamawiający wymaga aby aparat do OB. został podłączony do istniejącej sieci 

laboratoryjnej? Jeśli tak, to mając na względzie przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych,  a w 

szczególności definicję zamówień publicznych zawartą w art. 2 pkt. 13 Ustawy, z której wynika, że 

umowa zawierana między zamawiającym a wykonawcą musi być odpłatna, jak i art. 32 ust. 1 i 2 

Ustawy zabraniający zaniżania wartości zamówienia publicznego, uprzejmie prosimy o to, aby w 

załączniku nr 2 pkt 15– formularza cenowego – zmieniono  zapis na: „Dzierżawę analizatora OB. 

wraz z podłączeniem do LSI „ tak, aby wymaganie przez Zamawiającego świadczenie przez 

wykonawcę tej części wchodzącej w zakres przedmiotu zamówienia usługi nie było bezpłatne (w 

formie umowy darowizny), co  nie jest w świetle przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych 

dopuszczalne. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy specyfikacji Istotnych warunków 

Zamówienia. 

 

 

 

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego   

w  Olsztynie 

 

Irena Kierzkowska  


