
 

                  Rybnik, dnia 

09.12.2013 r. 

 
Do wszystkich  

    uczestników postępowania 
  

Dot.: Przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW BIOCHEMICZNYCH 
wraz z DZIERŻAWĄ SPRZĘTU DO ANALIZ- sygnatura przetargu: DZp/Llb/2/2013.  

 

 

Niniejszym informujemy, iż w dniu 04 grudnia 2013 r. wpłynęło zapytanie następującej 

treści, na które Zamawiający udziela odpowiedzi poniżej: 
 

Pytanie 1 pakiet nr 8 
Czy zamawiający wyrazi  zgodę  na następujące konfekcjonowanie  pozycji : 

• D-dimer kalibrtaor 6x0,5ml zamiast 1x2,5 ml oraz 

• D-dimer kontorla 2(2x1)ml zamiast 2x0,5ml 

Zmiana jest związana z wprowadzeniem kolejnej generacji wyżej wymienionych pozycji. Produkty 

zachowują identyczne właściwości. Pozycje zostaną przeliczone zgodnie z tabelą zamawiającego. 

Odpowiedź: 
Tak zamawiający wyraża zgodę.   

  

Pytanie 2 – pakiet nr 8  
Czy zamawiający wyrazi zgodę aby pozycje: 

• surowica kontrolna CK-MB oraz 

• surowica kontrolna CRP 

zostały ujęta w pozycji 26 i 27 jako PreciControl Multi 1 i 2. 

Zmiana jest związana z wprowadzeniem kolejnej generacji wyżej wymienionych pozycji. Produkty 

zachowują identyczne właściwości. Pozycje zostaną przeliczone zgodnie z tabelą zamawiającego. 

Odpowiedź: 
Tak zamawiający wyraża zgodę.   

  

 
Dotyczy wzoru umowy 
Par. 1 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu – „Zmniejszenie nie może 

przekraczać 20% całkowitej wartości umowy”? 

Uzasadnienie: 

Zgodnie z opinią UZP instytucja prawa opcji 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 11 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). 

Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści zapisu Par. 1 ust. 2 umowy i nadaje mu poniższe 

brzmienie:  

„Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie złożenia zamówień w ilościach przewidzianych w 

„formularzu cenowym„ - załącznik nr 2 do oferty - w przypadku zmiany zapotrzebowania. 

Zamawiający złoży zamówienie na nie mniej niż 20 % ilości asortymentu przewidzianego w 

załączniku nr 2 do oferty  „formularz cenowy”.       

 
Par. 1 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ,,nieodpłatnie’’ na ,,w ramach czynszu 

dzierżawnego’’? 

Odpowiedź: 
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.   

 

Par. 1 ust. 7 i 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ,,24 godzin’’ na ,,1 dzień roboczy’’? 

Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający wyraża zgodę   
 

Par. 1 ust. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia par. 1 ust. 9 tak, aby wydanie 

sprzętu laboratoryjnego następowało w ciągu 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy? 

Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający wyraża zgodę   
 
 

Par. 2 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ,,3 dni’’ na ,,3 dni robocze’’? 

Odpowiedź:  
Tak, Zamawiający wyraża zgodę   
 

Par. 2 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie par. 2 ust. 6? 

Odpowiedź: 
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.   

 

Par. 3 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wyrażenia „od dnia dostawy” na „od daty 

wystawienia”? 

Uzasadnienie: 

Utrzymanie zapisu w obecnej postaci  spowoduje, iż niemożliwe będzie dokładne określenie 

terminu płatności oraz powstania zobowiązania podatkowego. 

Odpowiedź: 
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.   



 
Par. 3 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby za datę zapłaty przyjęto dzień uznania środków 

na rachunku bankowym Wykonawcy? 

Uzasadnienie: 

Spełnienie świadczenia pieniężnego następuje, gdy majątek wierzyciela powiększa się o wartość 

odpowiadającą wartości zobowiązania, co potwierdza wyrok Sądu Najwyższego z 12 lipca 1996 r. 

(sygn. akt II CRN 79/96), zgodnie z którym: "(..) w rozliczeniach bezgotówkowych za chwilę 

otrzymania zapłaty przez wierzyciela uważać trzeba chwilę uznania jego rachunku bankowego".  

Par. 4 ust. 1 pkt a) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie par. 4 ust. 1 pkt a) poprzez 

dodanie na końcu słowa ,,Wykonawca’’?  

Par. 4 ust. 1 pkt a) Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby wysokość kary umownej wynosiła 5 % 

wartości niezrealizowanej części umowy?  

Par. 4 ust. 1 pkt b) i c) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej na 

0,1%?  

Odpowiedź: 
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.   

 

Par. 4 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie par. 4 ust. 3? 

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: 
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.   

Wykonawca będzie znał kwotę kary umownej wynika to z § 4 ust. 2 – „Naliczona kara umowna 

ujęta w nocie księgowej powinna być zapłacona przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty 

wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłaty” 

  

 

Par. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie ustępu o brzmieniu „Całkowita wartość kar 

umownych nie może przekraczać 4,95% wartości brutto umowy.”? 

Uzasadnienie: 

Kara umowna ma  na celu naprawienie szkody poniesionej przez Zamawiającego, ale nie może być 

nadmierna oraz prowadzić do konieczności nieuzasadnionego ponoszenia przez wykonawcę 

nieproporcjonalnych obciążeń. Ponadto, w razie gdyby szkoda była wyższa, Zamawiający ma 

prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych na podstawie par. 4 ust.4. 

Odpowiedź: 
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.   

  
 

Par. 4 Prosimy o dodanie zapisu o brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od 

żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.” 

Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy, zapis nie jest sprzeczny z ustawą o 

odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.  

 

 

Par. 5 ust. 1 pkt b) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie wyrażenia ,,wynoszącą ponad 7 

dni’’? 

Odpowiedź: 
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.   

 



Par. 5 ust. 1 pkt c) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby dodatkowy termin wyznaczony 

Wykonawcy wynosił minimum 3 dni robocze? 

Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający wyraża zgodę i zmienia zapis na: „..jeżeli Wykonawca odmówi dostarczenia 

towaru Zamawiającemu z jakiejkolwiek przyczyny, po bezskutecznym upływie dodatkowego 

terminu, który wynosic bedzie minimum 3 dni robocze wyznaczonego Wykonawcy dla podjęcia 

wykonania obowiązków umownych,” 

  

Par. 6 ust. 2 i par. 7 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ,,3 dni’’ na ,,3 dni 

robocze’’? 

Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający wyraża zgodę.   

 

Par. 7 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie wyrażenia ,,wynoszącą ponad 3 dni 

robocze’’? 

Odpowiedź: 
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.   
 
Par. 9 ust. 3 i 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie par. 9 ust. 3 i 4? 

Uzasadnienie: 

Zgodnie z dyspozycją art. 509 par. 1 k.c., przelew wierzytelności nie jest możliwy jeżeli jest to 

przeciwne zastrzeżeniu umownemu. Wobec zakaz, który znajduje się w par. 9 ust. 1 i 2, nie jest 

możliwe skuteczne dokonanie przelewu wierzytelności, zatem nie jest zasadne zastrzeganie kary 

umownej w takim przypadku. 

Odpowiedź: 
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.   

 

Par. 11 Czy w związku z regulacją art. 144 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający wyraża zgodę na 

wprowadzenie do wzoru umowy zapisu o dopuszczalności wprowadzania zmian, w brzmieniu 

przedstawionym poniżej: 

,,1.      Zmiana Umowy może obejmować, w zakresie dozwolonym przepisami ustawy Prawo  

zamówień publicznych, w szczególności: 

1.1.   zmianę ilości przedmiotu zamówienia; 

1.2.   zmianę jakości, parametrów lub innych cech charakterystycznych dla przedmiotu   

zamówienia, w tym zmianę numeru katalogowego produktu bądź nazwy własnej produktu; 

1.3.   zmianę elementów składowych przedmiotu zamówienia na zasadzie ich uzupełnienia lub   

wymiany; 

1.4.  zmianę sposobu konfekcjonowania; 

1.5.   zmianę terminu realizacji dostaw; 

1.6.   zmianę terminu realizacji Umowy; 

1.7.   zmianę okresu obowiązywania umowy, w tym w szczególności o czas konieczny dla    

przeprowadzenia kolejnego przetargu na analogiczny przedmiot zamówienia. 

2.      Warunkami dokonania zmian wskazanych w ust. 1 powyżej mogą być: 

2.1.   wprowadzony zostanie na rynek przez wykonawcę produkt zmodyfikowany bądź   

udoskonalony, bądź 

2.2.   wystąpi przejściowy brak produktu przy jednoczesnej możliwości dostarczenia produktu   

zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego Umową, bądź 

2.3.   nastąpi zmiana organizacyjna po stronie Zamawiającego, w szczególności w zakresie 

organizacji pracy laboratorium, bądź 

2.4.   nastąpi zmiana w zakresie liczby badań objętych zapotrzebowaniem Zamawiającego, bądź  

2.5.   wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na 

wykonywaniu świadczeń diagnostycznych, bądź 



2.6.   w wyniku zmiany Umowy możliwe będzie podniesienie poziomu/jakości badań 

wykonywanych przez Zamawiającego, bądź 

2.7.   będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii, bądź 

2.8.   będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa, bądź 

 2.9.   zmiana w inny sposób dostarczy pożytku Zamawiającemu’’? 

Odpowiedź: 
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.   

 

 

            
           Z poważaniem   

           Andrzej Krawczyk 

                 Dyrektor Szpitala    


