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SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo 

i Psychicznie Chorych w Rybniku  

jest jednostką ochrony zdrowia  
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DZz.380.3.23.2018.LLb.452 

 

Znak sprawy  

  

 

 

Do wszystkich Wykonawców 

 

 

 

Dotyczy: zamówienia publicznego zorganizowanego w trybie przetargu nieograniczonego 

na dzierżawę analizatora immunochemicznego i analizatora biochemicznego wraz 

z dostawami odczynników, materiałów eksploatacyjnych oraz materiałów zużywalnych 

dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 

w Rybniku 

 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 2 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 2 

Z DNIA 05.10.2018 r. 

 

 

W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, Dyrektor SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo 

i Psychicznie Chorych w Rybniku, działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej Ustawą 

PZP, wyjaśnia co następuje oraz wprowadza do SIWZ następujące zmiany: 
 

Pytanie 1 [dot. Projektu umowy - § 4 ust. 1 pkt 3)] 

Czy Zamawiający zmniejszy wartość kar umownych w §4 ust. 1 pkt 3) do 1% wartości brutto 

niedostarczonego w terminie towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki? Kara odnosząca się do 

wartości całej umowy jest niewspółmierna do ewentualnego uszczerbku wynikłego z opóźnienia 

pojedynczej dostawy. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, zmienia treść SIWZ w Projekcie 

umowy (Załączniku nr 5 do SIWZ), w § 4 ust. 1 pkt 3). 

Ponadto, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, zmienia treść SIWZ 

poprzez dodanie pkt 7) do Projektu umowy (Załącznika nr 5 do SIWZ), w § 4. 
 

Pytanie 2 [dot. Projektu umowy - § 4 ust. 1 pkt 4)] 

Czy Zamawiający zmniejszy wartość kar umownych w §4 ust. 1 pkt 4) do 5% wartości brutto 

dostarczonego towaru niezgodnego z umową? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, zmienia treść SIWZ w Projekcie 

umowy (Załączniku nr 5 do SIWZ), w § 4 ust. 1 pkt 4). 
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Pytanie 3 [dot. Projektu umowy - § 4 ust. 1 pkt 6)] 

Czy Zamawiający zmniejszy wartość kar umownych w §4 ust. 1 pkt 6) do 50 zł? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, zmienia treść SIWZ w Projekcie 

umowy (Załączniku nr 5 do SIWZ), w § 4 ust. 1 pkt 6). 
 

Pytanie 4 (dot. Pakietu 1) 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby dla pojedynczych odczynników ich trwałość przy dostawie 

wynosiła 3-6 miesięcy?  Wynika to sporadycznie z cyklu produkcyjnego Wytwórcy, na który 

Oferent nie ma wpływu. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, zmienia treść SIWZ w: 

- pkt. VI.2. SIWZ; 

- Formularzu oferty (Załączniku nr 1 do SIWZ), w pkt. 6; 

- Formularzu asortymentowo - cenowym, w kolumnie „Minimalne wymagania (parametry 

techniczne i inne warunki) stawiane przez Zamawiającego, które musi spełniać analizator 

immunochemiczny”; 

- Projekcie umowy (Załączniku nr 5 do SIWZ), w § 6 ust. 6. 
 

Pytanie 5 (dot. Projektu umowy - § 2 ust. 1) 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin dostawy analizatora wynosił  21 dni od daty 

podpisania umowy a termin ich instalacji 7 dni od daty dostarczenia? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, zmienia treść SIWZ w: 

- Formularzu asortymentowo - cenowym, w Uwagach, w pkt. 7; 

- Projekcie umowy (Załączniku nr 5 do SIWZ), w § 2 ust. 1. 
 

Pytanie 6 (dot. Projektu umowy - § 2 ust. 3) 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin dostawy wynosił 5 dni od dnia otrzymania 

zamówienia przez Wykonawcę? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, zmienia treść SIWZ w: 

- Formularzu oferty (Załączniku nr 1 do SIWZ), w pkt. 5; 

- Projekcie umowy (Załączniku nr 5 do SIWZ), w § 2 ust. 3. 
 

Pytanie 7 (dot. Projektu umowy - § 3 ust. 4) 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę zmianę niniejszego postanowienia umowy na: 

„Obowiązek ciągłości dostaw nie dotyczy sytuacji gdy zwłoka Zamawiającego w zapłacie 

przekracza 30 dni”? 

Uzasadnienie: 

Obecne postanowienie wzoru umowy jest jednostronne i jako takie narusza normę art. 487 par. 2 

k.c., który mówi, że umowa jest wzajemna, kiedy obie strony zobowiązują się w ten sposób, że 

świadczenie jednej z nich ma być odpowiednikiem świadczenia drugiej (zasada symetrii 

zobowiązań umownych).W stosunkach zobowiązaniowych wynikających z umów wzajemnych  

jest regułą, że każda ze stron zobowiązując się do świadczenia, czyni to w przekonaniu, iż 

otrzyma ekwiwalent tego świadczenia od kontrahenta. Dlatego też, zgodnie z art. 490 k.c., gdy 

spełnienie świadczenia przez drugą stronę  staje się wątpliwe  ze względu na stan majątkowy, 

strona zobowiązana do wcześniejszego  świadczenia może powstrzymać się z jego spełnieniem  

do czasu gdy druga strona zaofiaruje świadczenie wzajemne  lub nie da stosownego 
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zabezpieczenia. Zamawiający dokonał ograniczenia praw Wykonawcy przynależnych mu 

w przypadku niewykonania  zobowiązania przez Zamawiającego. Skoro Zamawiający zapisuje 

cały szereg sankcji wobec Wykonawcy za niewłaściwą realizację umowy, to tym bardziej nie 

powinien pozbawiać Wykonawcy części jego ustawowych praw przysługujących w przypadku  

niewłaściwego wykonania umowy wzajemnej przez Zamawiającego. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 

Pytanie 8 [dot. Projektu umowy - § 4 ust. 1 pkt 1)] 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki 

sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dot. 

niezrealizowanej części umowy? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 

Pytanie 9 [dot. Projektu umowy - § 4 ust. 1 pkt 2)] 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki 

sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dot. 

niezrealizowanej części umowy? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 

Pytanie 10 [dot. Projektu umowy - § 4 ust. 1 pkt 3)] 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienia” na  „zwłoki”? 
 

Odpowiedź: 

Tak jak na Pytanie 1. 
 

Pytanie 11 [dot. Projektu umowy - § 4 ust. 1 pkt 3)] 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki 

sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości niezrealizowanej w terminie 

dostawy częściowej, a nie od wynagrodzenia za cały przedmiot umowy? 
 

Odpowiedź: 

Tak jak na Pytanie 1. 
 

Pytanie 12 [dot. Projektu umowy - § 4 ust. 1 pkt 5)] 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby wysokość kary umownej była liczona od wartości sumy 

czynszu dzierżawnego? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 

Pytanie 13 (dot. Projektu umowy - § 6 ust. 2) 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki 

sposób, że termin dostarczenia wymienianego towaru lub naprawy nie może przekroczyć 5 dni od 

daty dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, zmienia treść SIWZ w Projekcie 

umowy (Załączniku nr 5 do SIWZ), w § 6 ust. 2. 
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Pytanie 14 (dot. Projektu umowy - § 7 ust. 2) 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby uzupełnienie 

dostawy i dostarczenie towaru wolnego od wad we wskazanym terminie wykluczało zastosowanie 

kar umownych? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 

Ponadto, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, zmienia treść 

SIWZ w Formularzu asortymentowo - cenowym w zakresie Pakietu 1, w tabeli dotyczącej 

odczynników, materiałów eksploatacyjnych (kalibratorów i materiałów kontrolnych) oraz 

materiałów zużywalnych. 
 

Zamawiający dołącza do niniejszego pisma SIWZ po zmianie z dnia 05.10.2018 r., w tym  

Formularz asortymentowo - cenowy (Załącznik nr 2 do SIWZ) i Projekt umowy (Załącznik nr 5 

do SIWZ). 

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian. 

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część SIWZ. 

 

 

 

 Dyrektor Szpitala 

Andrzej Krawczyk 

 
 

podpis i pieczęć Dyrektora/osoby upoważnionej 

 

 

 
 


