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Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu

W związku ze skierowanym przez Wykonawcę pytaniem, dotyczącym postępowania na dostawę 
odczynników laboratoryjnych, Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Dotyczy zestawu nr 1  

Pytanie 1.
Zestaw 1 poz 41. W odniesieniu do oświadczenia zawartego w zał. nr 6 do SIWZ czy zamawiający 
pozwoli na zaoferowanie produktu nie sklasyfikowanego jako wyrób medyczny? Oferowany przez naszą 
firmę Viabank to system do przechowywania drobnoustrojów, nie posiadający deklaracji zgodności CE, 
tym samym nie może być uznany za wyrób medyczny korzystający z obniżonej stawki VAT.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

Dotyczy  zestawu nr 2  -  odczynniki  do  aparatu  Dimension  Xpand  Plus,  b  ędącego  własnością   
Zamawiającego - Specyfikacja ilościowo-cenową  

Pytanie 2. 
Czy  Zamawiający  dopuści  dodanie  w  tabeli  dodatkowych  wierszy  do  wyspecyfikowania
kalibratorów,  kontroli  i  materiałów  eksploatacyjnych,  niezbędnych  do  wykonania  badań
określonych w tabeli Specyfikacji ilościowo-cenowej na okres trwania umowy? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w tabeli dodatkowych wierszy. 

Pytanie 3.
Czy Zamawiający dopuści załączenie do oferty wymaganych ulotek odczynnikowych na płycie CD ?
Odpowiedź:  Wszelkie dokumenty składane w postępowaniu winny zostać złożone w formach 
przewidzianych w § 6  ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w 
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w 
jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U.2009.226.1817).

Pytanie 4.
Czy  Zamawiający  dopuści,  aby  termin  cyklicznych  dostaw  zaoferowanego  asortymentu  wynosił
min. 5 dni roboczych?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę by termin cyklicznych dostaw zaoferowanego asortymentu 
wynosił 5 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia. W związku z powyższym § 2 ust. 1 pkt. 
2 wzoru umowy – załącznika 3a, § 3 ust. 1 pkt. 2  wzoru umowy –załącznika 3 b otrzymują 
brzmienie:
w terminach , asortymencie i ilości określonych w zamówieniach składanych przez Zamawiające-
go, przy czym terminy nie będą krótsze niż 5 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia.

Dotyczy zestawu nr 5  

Pytanie 5.
Prosimy o zgodę na dopuszczenie innych pasków testowych niż  wymaganych w SIWZ. Zapis 
„paski  do  glukometru iXell  (op.  50 szt.)  lub równoważne tzn  kompatybilne z  glukometrami iXell" 
wyklucza złożenie oferty równoważnej, ponieważ każdy glukometr i pasek do danego glukometru (tutaj 
iXell) stanowią system zamknięty. Wyrażenie zgody na dopuszczenie innego testu paskowy, który posiada 



taki  sam  lub  szerszy  zakres  parametrów  jak  dla  testu  paskowego  iXell,  umożliwi  złożenie  oferty 
konkurencyjnej. Prosimy o podanie ilości niezbędnych aparatów. Dotyczy zestawu nr 8 - odczynniki do 
aparatu SYSMEX CA-540 będącego własnością Zamawiającego-Specyfikacja ilościowo-cenowa.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ.

Dotyczy  zestawu  nr  8  -  odczynniki  do  aparatu  SYSMEX  CA-540,  będącego  własnością 
Zamawiającego - Specyfikacja ilościowo-cenową  

Pytanie 6.
Czy Zamawiający dopuści dodanie w tabeli dodatkowych wierszy do wyspecyfikowania kalibratorów, 
kontroli  i  materiałów  eksploatacyjnych,  niezbędnych  do  wykonania  badań  określonych  w  tabeli 
Specyfikacji ilościowo-cenowej na okres trwania umowy?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w tabeli dodatkowych wierszy. 

Pytanie 7. 
Czy Zamawiający dopuści załączenie do oferty wymaganych ulotek odczynnikowych na płycie CD ?
Odpowiedź: Wszelkie dokumenty składane w postępowaniu winny zostać złożone w formach 
przewidzianych w § 6  ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w 
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w 
jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U.2009.226.1817).

Pytanie 8.
Czy Zamawiający dopuści, aby termin cyklicznych dostaw zaoferowanego asortymentu wynosił 5 dni 
roboczych?
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4.

Pytanie 9.
Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesuniecie terminu składania ofert o 2-3 dni robocze w celu 
poprawnego przygotowania ofert przez Wykonawców?
Odpowiedź: Termin złożenia ofert został przedłużony w dniu 6.09.12 r.

Pytanie 10.
Czy Zamawiający w ramach uzyskiwania wiarygodnych wyników badań , w zestawie 6 poz. 9 wymaga 
testów z dołączoną do opakowania kontrolą dodatnią w postaci oddzielnego odczynnika ?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza do zaoferowania testy z dołączoną do 
opakowania kontrolą dodatnią w postaci oddzielnego odczynnika.

Dotyczy zadania 9  
Pytanie 11. 
Czy  Zamawiający  wyraża  zgodę  na  dołączenie  do  oferty  ulotek  odczynnikowych
w formie elektronicznej na CD lub w formie papierowej podpisanej tylko na pierwszej tytułowej 
stronie? 
Odpowiedź:  Wszelkie dokumenty składane w postępowaniu winny zostać złożone w formach 
przewidzianych w § 6  ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w 
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w 
jakich  te  dokumenty  mogą  być  składane  (Dz.U.2009.226.1817).  Zamawiający  dopuszcza 
poświadczenie za zgodność z oryginałem tylko na pierwszej stronie dokumentu, składającego 
się z kilku stron. W takim przypadku na pierwszej stronie poświadczanego dokumentu musi 
być zamieszczona informacja, ilu stron dotyczy poświadczenie. Przykład: kopia dokumentu 
składającego się z 6 stron winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę 
upoważnioną  do  reprezentowania  wykonawcy  na  pierwszej  stronie,  z  dopiskiem 
"poświadczenie dotyczy 6 stron".



Pytanie 12.
Czy Zamawiający wyraża zgodę na pozostawienie w formularzu ofertowym zał. nr l zapisów tylko do 
tych zestawów, na które Wykonawca będzie składał ofertę?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na  pozostawienie w formularzu ofertowym zał. nr l 
zapisów tylko do tych zestawów, na które Wykonawca będzie składał ofertę.

Pytanie 13.
Czy  Zamawiający  wyraża  zgodę  na  zmianę  punktu  5  zawartego  pod  tabelka  w  2
formularzu  cenowym:  odczynniki  do  aparatów mini  VIDAS na  zapis:  Zapewni  (w przypadku 
aparatu dzierżawionego) bezpłatny okresowy przegląd, bezpłatne usuniecie awarii analizatora mini 
VIDAS oraz bezpłatną wymianę części serwisowych w okresie trwania umowy?
Uzasadnienie:  aparat  będący  własnością  Zamawiającego  nie  jest  objęty  gwarancją  i  wymagany 
przegląd zostanie wyceniony w tabeli 4 formularza cenowego. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Dotyczy umowy - załącznik 3 b - dot. zestawu 9:

Pytanie 14.
§2 ust, 4 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie po kropce zdania w brzemieniu:
„Koszty  naprawy  usterek  powstałych  w  wyniku  użytkowania  aparatu  przez  Zamawiającego 
niezgodnie z zaleceniami producenta ponosi Zamawiający."?
Odpowiedź: § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie: Wykonawca w ramach wynagrodzenia przewidzia-
nego w § 6 ust. 1 lit. b) zobowiązuje się do dokonywania bezpłatnych napraw aparatu w terminie  
3 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii, a w przypadku braku możliwości naprawy w tym ter-
minie dostarczenia zastępczego aparatu. Koszty naprawy usterek powstałych w wyniku użytkowa-
nia aparatu przez Zamawiającego niezgodnie z zaleceniami producenta ponosi Zamawiający. 

Pytanie 15.
§2 ust. 6 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie ustępu 6 w brzmieniu:
„6)  Zamawiający  zobowiązany  jest  używać  aparat  w  laboratorium  Zamawiającego.  Zmiana 
lokalizacji  aparatu  jest  możliwa  jedynie  po  pisemnym  wyrażeniu  zgody  przez  Wykonawcę. 
Zamawiający ponadto nie  ma prawa oddania aparatu w używanie osobom trzecim bez pisemnej 
zgody Wykonawcy oraz nie jest uprawniony do ustanawiania na aparacie jakichkolwiek praw na 
rzecz osób trzecich, ani do przelewania  swoich praw wynikających z niniejszej umowy na osoby 
trzecie."?
Odpowiedź: Zamawiający dodaje § 2 ust. 6 w brzmieniu: Zamawiający zobowiązany jest używać 
aparat  w  laboratorium  Zamawiającego.  Zmiana  lokalizacji  aparatu  jest  możliwa  jedynie  po  
pisemnym  wyrażeniu  zgody  przez  Wykonawcę.  Zamawiający  ponadto  nie  ma  prawa  oddania 
aparatu w używanie osobom trzecim bez pisemnej zgody Wykonawcy oraz nie jest uprawniony do  
ustanawiania na aparacie jakichkolwiek praw na rzecz osób trzecich, ani do przelewania swoich  
praw wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

Pytanie 16.
§2 ust. 7 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie ustępu 7 w brzmieniu:
„7)  Z  chwilą  odbioru  aparatu  wszelkie  ryzyko  związane  z  jego  używaniem  przechodzi  na 
Zamawiającego.  Zamawiający  zobowiązany jest  używać  aparat  zgodnie  z  przeznaczeniem oraz 
instrukcjami  producenta  oraz  utrzymywać  go  w  stanie  odpowiadającym  normalnemu  zużyciu 
eksploatacyjnemu”?
Odpowiedź:  Zamawiający  dodaje  §  2  ust.  7  w  brzmieniu:  Zamawiający  zobowiązany  jest  
używać aparat zgodnie z przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta. 

Pytanie 17.
§2 ust. 8 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie ustępu 8 w brzmieniu:
,,8) Zamawiający nie będzie dokonywał jakichkolwiek zmian czy przeróbek aparatu, ani usuwał, 
odłączał lub dołączał jakichkolwiek części bez pisemnej zgody Wykonawcy."?
Odpowiedź:  Zamawiający dodaje § 2 ust. 8 w brzmieniu:  Zamawiający nie będzie dokonywał  
jakichkolwiek zmian czy przeróbek aparatu, ani usuwał, odłączał lub dołączał jakichkolwiek części  



bez pisemnej zgody Wykonawcy.

Pytanie 18.
§3 ust. l pkt 2 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie po średniku postanowień w brzmieniu:
„termin  dostawy  zostanie  określony  nie  krótszy  niż  5  dni  roboczych  od  dnia  wpłynięcia
zamówienia."?
Uzasadnienie:  Zamawiający  w  umowie  przewiduje  wysokie  kary  umowne  za  opóźnienie  w 
dostawie  towaru,  nie  podając  jednocześnie  jaki  termin  na  zrealizowanie  dostawy będzie  miał 
Wykonawca.  Należy  zaproponować  Wykonawcy  termin  dostawy realny  do  wykonania,  dlatego 
prosimy o dokonanie modyfikacji w zaproponowanym brzmieniu.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4.

Pytanie 19. 
§4 ust, 3 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie postanowienia ust. 3?
Uzasadnienie:  W  przypadku  niedostarczenia  odczynników  będących  przedmiotem  umowy 
zastosowanie będzie miało postanowienie §5 ust. 2. Odczynniki laboratoryjne będące przedmiotem 
niniejszej  umowy są  kompatybilne  wyłącznie  z  aparatura  medyczną  tego  samego  producenta 
(system zamknięty). Nie ma sposobności, by możliwe było wykonywanie badań na aparaturze o 
analogicznych lub zbliżonych parametrach, jeśli sprzęt ten jest innego producenta,
W przypadku jeśli  Zamawiający w postanowieniu  ust.  3  ma  na  myśli  nienależyte  wykonanie 
umowy  przez  Wykonawcę,  w  części  dotyczącej  dostawy  i/lub  naprawy  aparatu  -  należy 
podkreślić, iż aparat jest  własnością Wykonawcy, a nie Zamawiającego, Żaden nieautoryzowany 
podmiot  baz  zgody Wykonawcy  nie  może  dokonywać  żadnych  ingerencji  na  aparacie,  gdyż 
narusza to warunki gwarancji. Przedmiotem najmu jest specjalistyczny sprzęt medyczny, tylko i 
wyłącznie  uprawniony  do  tego,  autoryzowany  podmiot  może  dokonywać  jakichkolwiek 
przeróbek napraw, likwidowania usterek. Zamawiający w ust. 3 umieścił postanowienie, zgodnie 
z którym np. na wypadek zwłoki Wykonawcy, zastrzega sobie prawo zlecenia usunięcia wady 
osobie trzeciej. Należy podkreślić, że takie działanie jest sprzeczne z warunkami gwarancyjnymi 
producenta.  Po  ingerencji  w  specjalistycznym  sprzęcie  medycznym  podmiotu  trzeciego,  ani 
producent, ani Wykonawca nic może ręczyć za prawidłowe jego działanie, w tym za poprawność  
wydawanych wyników diagnostycznych. W takiej  sytuacji postanowienia gwarancji producenta 
wygasają.  Zamawiający  przewidział  naliczenie  kary  umownej  za  każdy  dzień,  bądź  też  
rozwiązanie umowy, co również wiąże się z karą umowną. Mając powyższe na uwadze prosimy o 
wykreślenie postanowienia umownego w brzmieniu ust. 3.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie § 4 ust. 3.

Pytanie 20.
§5 ust. l - Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę słów „nie krótszym niż 24 godziny" na  
„nie krótszym niż 48 godzin w dni robocze"?
Uzasadnienie:  Zamawiający  narzuca  Wykonawcy  termin  24  godz.? który  to  termin  jest 
niemożliwy do zrealizowania.  Jeśli  zawiadomienie wpłynie  w piątek np.  o godzinie  16 (poza  
godzinami pracy magazynu  Wykonawcy) nie ma fizycznej możliwości na należyte wykonanie 
umowy w terminie 24 godz.
Odpowiedź:  §  5  ust.  1  otrzymuje  brzmienie:  Braki  ilościowe  i  jakościowe  ujawnione  po 
rozpakowaniu towaru podlegają reklamacji. Po ujawnieniu takiego braku lub wad Zamawiający 
sporządza komisyjnie protokół zawiadamiając jednocześnie Wykonawcę, który zobowiązany jest  
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż  48 godzin,  do uzupełnienia  
braków lub wymiany towaru na nowy, pełnowartościowy.

Pytanie 21.
§5 ust. 2 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikacje postanowienia umownego na:
„W przypadku niedostarczenia towaru w określonym terminie lub dostarczenia towaru,  który  
podlega zwrotowi ze względu na niespełnienie warunków jakościowych określonych w niniejszej  
umowie,  Zamawiający  może  dokonać  zakupu  reklamowanego  towaru  u  dowolnie  wybranego  
przez siebie  sprzedawcy oraz obciążyć Wykonawcę, różnicą w cenie pomiędzy kosztem zakupu 
oraz transportu towaru od innego sprzedawcy a ceną towaru wynikającą z niniejszej umowy. W 
tej sytuacji Zamawiający nie będzie dodatkowo naliczał kar przewidzianych w §10."?
Uzasadnienie:  W przypadku  zwłoki  w  dostawie  towaru  Zamawiający  przewiduje  prawo  do 



zakupu  interwencyjnego przedmiotu dostawy od innego sprzedawcy. Proponujemy rozwiązanie,  
zgodnie  z  którym  w  przypadku  zaistnienia  takiego  zakupu,  Wykonawca  pokryje  różnice  w 
kosztach pomiędzy zakupem  interwencyjnych a ceną towaru,  który me został  dostarczony.  W 
takiej sytuacji Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi dodatkowymi kosztami.
Zamawiający dodatkowo przewiduje naliczenie rażąco wysokiej kary umownej za każdy dzień.  
Należy  podkreślić,  że  w  przypadku  gdy  Zamawiający  dokonana  zakupu  interwencyjnego,  
Wykonawca  pokryje  koszty  jakie  z  tego  tytułu  poniósł  Zamawiający.  Naliczenie  ponadto 
dodatkowej kary umownej w wysokości 500 zł za każdy dzień stanowi próbę nieuzasadnionego 
wzbogacenia  Zamawiającego,  gdyż  żadna  szkoda  finansowa  po  jego  stronie  wówczas  nie 
powstanie.  Mając  powyższe  na  uwadze  zwracamy się  z prośba  o  dokonanie  modyfikacji  w 
zaproponowanym brzmieniu.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie 22.
§10 ust 2 pkt, 2 i 3 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie postanowienia pkt 2 i 3  
oraz  zastąpienie  ich  postanowieniem o  numerze  pkt  2  w  brzmieniu  jak  niżej?  (jednocześnie  
prosimy o zmian numeru obecnego ustępu numer 4 na numer 3)
Proponowane brzmienie pkt.: „w wysokości 4% wartości brutto zamówionego a niedostarczonego 
w terminie towaru —za każdy dzień zwłoki w dostawie towaru lub obowiązków przewidzianych  
w §5"? 
Uzasadnienie:  Zamawiający przewiduje  rażąco wysoka karę  umowną.  W przypadku pkt.  3  -  
przy opóźnienia w dostarczeniu np. 1 opakowania testów za cenę 1000 zł za opakowanie — kara 500 
zł  stanowi  50%  wartości  towaru  za  każdy  dzień.  Jest  to  jest  absurdalnie  wysoka  i  nie  do 
przyjęcia. Należy mieć na uwadze, że w §5 ust. 1 Zamawiający narzuca Wykonawcy termin 24  
godz., który to termin jest niemożliwy do zrealizowania.  Jeśli zawiadomienie wpłynie w piątek  
np, o godzinie 16 (poza godzinami pracy magazynu Wykonawcy) nie ma fizycznej możliwości na 
należyte wykonanie umowy w terminie 24 godz.
Z uwagi na podzielny charakter świadczenia polegającego na dostawie odczynników (zgodnie z 
art.  379 §  2 k.  c.)  punktem odniesienia przy ustaleniu wysokości kary umownej powinna być  
wielkość  danej  konkretnej  dostawy,  której  zwłoką,  nieprawidłowa dostawa  dotyczy.  Ustalenia  
wysokości  kary umownej  na  poziomic  np.  500  zł  dziennie  (co  może  wynosić  50% wartości 
opakowania jednostkowego) stanowi  rażącą karę i  prowadzi do dysproporcji  w świadczeniach 
stron.  W wyroku  z dnia  19  kwietnia  2006 r,  VCSK 34/06,  LEX nr  195426,  Sad Najwyższy 
stwierdził,  iż:  „..możliwość  dochodzenia  kary  umownej  nie  jest  wprawdzie  uzależniona  od 
wystąpienia  szkody  związanej  z  nienależytym  wykonaniem  zobowiązania,  jednakże  ocena 
zaistniałej  z  tego  powodu  szkody  nie  pozostaje  bez  wpływu  na  ograniczenie  wysokości  
dochodzonej kary umownej”.
Jeśli dostawa odczynników będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla  
przykładu opóźnianie w dostawie będzie dotyczyć niewielkiej partii odczynników, to zastrzeżenie  
kary umownej naliczanej w wysokości narzuconej przez Zamawiającego, będzie miała charakter  
rażąco  zawyżony.  W  takiej  sytuacji  nie  budzi  wątpliwości  dysproporcja  między  poniesioną 
szkodą a wysokością kary umownej. Szkoda powstała w ten sposób wynika z tej niedostarczonej  
konkretnej  partii  odczynników.  Znaczenie  relacji  pomiędzy  wysokością  zastrzeżonej  kary  
umownej a ochroną interesu wierzyciela jest utrwalone w orzecznictwie Sądu Najwyższego, m.  
in. w tezie orzeczenia z dnia 20 czerwca 2008 r. sygn. IV CSK 49/'2008 Sąd Najwyższy stwierdził  
wprost, iż: „W wypadku miarkowania kary umownej ze względu na jej  rażące wygórowanie, za 
zasadnicze  kryterium  oceny  rażącego  wygórowania  należy  uznać  stosunek  wysokości  kary 
umownej do wysokości doznanej szkody przez wierzyciela"
Przy określaniu wysokości kary umownej nie można pominąć charakteru umów zawieranych w 
wyniku udzielenia zamówienia publicznego. Treść projektów umów określana jest z góry przez 
Zamawiającego,  który  ustala  warunki  zamówienia  publicznego.  Wykonawca  zaś  ma  bardzo 
ograniczoną  możliwość  wpłynięcia  na  treść  umowy  (jedynie  w  postaci  zapytania,  na  które 
Zamawiający  może  nie  wyrazić  zgody).  W tym  sensie  projekt  umowy ma  charakter  wzorca 
umownego,  tj.  umowy,  na  której  treść Wykonawca nie  ma wpływu w sposób równorzędny z 
Zamawiającym. W wyroku z dnia z dnia 25 maja 2007 r. l CSK 484/2006 Sądu Najwyższego - 
Izba  Cywilna  przedstawiła  następującą  tezę  -  „Nie  jest  dozwolone  zastrzeganie  we  wzorcu 
umownym kary umownej rażąco wygórowanej".
Mając powyższe na uwadze prosimy o dokonanie modyfikacji  w zaproponowanym przez nas  
brzmieniu. 



Odpowiedź: § 10 ust. 2 wzoru umowy otrzymuje brzmienie: 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) w wysokości 100 zł - za każdy dzień zwłoki w dostawie i montażu „aparatu” i/lub  
wykonaniu obowiązków przewidzianych w § 2 ust. 4 umowy w stosunku do terminów 
określonych w umowie,

2) w wysokości 50  zł - za każdy dzień zwłoki w dostawie towaru lub w wypełnieniu  
obowiązków przewidzianych w § 5 w przypadku, gdy wartość zamówionego towaru 
wynosi do 1 000 zł,

3) w wysokości 100 zł - za każdy dzień zwłoki w dostawie towaru lub w wypełnieniu  
obowiązków przewidzianych w § 5 w przypadku, gdy wartość zamówionego towaru 
wynosi powyżej 1000 zł do 10 000 zł,

4) w wysokości 200 zł - za każdy dzień zwłoki w dostawie towaru lub w wypełnieniu  
obowiązków przewidzianych w § 5 w przypadku, gdy wartość zamówionego towaru 
wynosi powyżej 10 000 zł do 20 000 zł.

5) w wysokości 500 zł - za każdy dzień zwłoki w dostawie towaru lub w wypełnieniu  
obowiązków przewidzianych w § 5 w przypadku, gdy wartość zamówionego towaru 
wynosi powyżej 20 000 zł,

6) w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 umowy - w 
razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego 
wskutek okoliczności za które odpowiada Wykonawca  lub w razie wypowiedzenia 
umowy przez Wykonawcę z przyczyn od niego zależnych.

Pytanie 23.
§11 ust. 2 pkt. l - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego  
na:  „zmiany stawki podatku VAT -  odpowiednio  do zmiany stawki  podatku VAT, względem 
dostaw do  których  mają  zastosowanie  zmienione  przepisy;  W tej  sytuacji  cena  jednostkowa 
netto oraz wartość miesięcznej opłaty najmu netto pozostają bez zmian."?
Odpowiedź:  §11  ust.  2  pkt.  l  otrzymuje  brzmienie: zmiany  stawki  podatku  VAT  – 
odpowiednio do zmiany stawki podatku VAT, względem:
- dostaw, do których maja zastosowanie zmienione przepisy,
-  czynszu za wynajem aparatu począwszy od dnia wejścia w  życie zmienionych przepisów. 

Dotyczy umowy - załącznik 3 a

Pytanie 24.
Prosimy o zmianę wysokości kar umownych z 300,00 zł (par. 9 pkt 2. ppkt 1) i 
odpowiednio (par. 9 pkt 2. ppkt 2) 500,00 zł na 0,1% wartości niedostarczonej części 
towaru.
Odpowiedź: § 9 ust. 2 wzoru umowy otrzymuje brzmienie: 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) w wysokości 50  zł - za każdy dzień zwłoki w dostawie towaru lub w wypełnieniu  

obowiązków przewidzianych w § 5 w przypadku, gdy wartość zamówionego towaru 
wynosi do 1 000 zł,

2) w wysokości 100 zł - za każdy dzień zwłoki w dostawie towaru lub w wypełnieniu  
obowiązków przewidzianych w § 5 w przypadku, gdy wartość zamówionego towaru 
wynosi powyżej 1000 zł do 10 000 zł,

3) w wysokości 200 zł - za każdy dzień zwłoki w dostawie towaru lub w wypełnieniu  
obowiązków przewidzianych w § 5 w przypadku, gdy wartość zamówionego towaru 
wynosi powyżej 10 000 zł do 20 000 zł.

4) w wysokości 500 zł - za każdy dzień zwłoki w dostawie towaru lub w wypełnieniu  
obowiązków przewidzianych w § 5 w przypadku, gdy wartość zamówionego towaru 
wynosi powyżej 20 000 zł,

5) w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy - w 
razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego 



wskutek okoliczności za które odpowiada Wykonawca. 

Pytanie 25. 

Mając  na  uwadze  art.  9  ust.  2  ustawy z  dnia  12  maja  2011  r.  o  refundacji  leków,  środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122 
póz.  696, ze zm.) prosimy o wyjaśnienie,  czy Zamawiający uzna za niezgodny ze specyfikacją 
istotnych  warunków  zamówienia  ofertę  z  ceną  wyższą  niż  cena  maksymalna  określona  tym 
przepisem, tj.

• w przypadku oferenta prowadzącego obrót hurtowy: cena wyższa niż urzędowa cena zbytu 
produktu stanowiącego podstawę limitu, powiększona o marżę nie wyższa, niż urzędowa 
marża hurtowa;

• w przypadku oferenta nieprowadzącego obrotu hurtowego: cena wyższa niż urzędowa cena 
zbytu oferowanego produktu.

Artykuł  9  wspomnianej  ustawy  zabrania  świadczeniodawcom  nabywania  m.  in.  wyrobów 
medycznych po cenach wyższych niż określone w tym przepisie, a wiec Zamawiający nie może 
przyjąć  takiej  oferty.  Taka  oferta  może  być  jednak  najkorzystniejsza  w  świetle  kryteriów 
określonych w SIWZ, co spowoduje wadę przetargu, jeśli zamawiający nie będzie miał podstaw 
do  jej  odrzucenia.  Dlatego  uzasadnione  wydaje  się  odzwierciedlenie  w  SIWZ  okoliczności  
wynikających z cytowanego art. 9 „ustawy refundacyjnej", co zapewni pozytywna odpowiedz na 
postawione pytanie, zgodnie z zasadą, że wyjaśnienie SIWZ że  stają się jej integralną częścią.

Odpowiedź:  Zamawiający wymaga by oferta w zakresie zestawu 5 była zgodna z ustawą z 
dnia 12 maja 2011 r.  o refundacji  leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122 póz. 696, ze zm.). Zamawiający przy 
wyborze najkorzystniejszej oferty będzie uwzględniał treść w/w, co oznacza, że oferta nie 
spełniająca wymogów przewidzianych w tej ustawie zostanie odrzucona, jako niezgodna z 
SIWZ. 

Pytanie 26.

W  związku  z  art.  9  ust.  2  ustawy  z  dnia  12  maja  2011  r.  o  refundacji  leków,  środków  
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych ( Dz. U. z 
dnia  13  czerwca  2011  r.  )  dopuszcza  się  zmianę  niniejszej  umowy  poprzez  obniżenie  cen  
nabywanych wyrobów medycznych) w wypadku:

1) Obniżenia urzędowej ceny zbytu nabywanego wyrobu medycznego, w przypadku nabywania  
od podmiotu innego niż przedsiębiorca prowadzący obrót hurtowy w rozumieniu ustawy z dnia 6  
września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne. Zmiana ceny obowiązuje od dnia obowiązywania nowej  
urzędowej ceny zbytu i nie wymaga aneksu do umowy,

2) Obniżenia wysokości  limitu finansowania dla  grupy limitowej,  do której  należy nabywany  
wyrób,  w  przypadku  nabywania  od  podmiotu  będącego  przedsiębiorcą  prowadzącym  obrót  
hurtowy w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo Farmaceutyczne. Zmiana ceny 
obowiązuje od dnia obowiązywania nowej wysokości limitu finansowania i nic wymaga aneksu  
do Umowy.

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w zakresie zestawu nr 5, w załączniku 
nr 3a § 10 ust. 4 w brzmieniu:
W  związku  z  art.  9  ust.  2  ustawy  z  dnia  12  maja  2011  r.  o  refundacji  leków,  środków  
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (  Dz.  U. z  
dnia 13 czerwca 2011 r. ) dopuszcza się zmianę niniejszej umowy w zakresie zestawu 5 poprzez  
obniżenie cen nabywanych wyrobów medycznych w wypadku:

1) Obniżenia urzędowej ceny zbytu nabywanego wyrobu medycznego, w przypadku nabywania  



od podmiotu innego niż przedsiębiorca prowadzący obrót hurtowy w rozumieniu ustawy z dnia  
6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne. Zmiana ceny obowiązuje od dnia obowiązywania  
nowej urzędowej ceny zbytu i nie wymaga aneksu do umowy,
2) Obniżenia wysokości limitu finansowania dla grupy limitowej, do której najeży nabywany  
wyrób,  w  przypadku  nabywania  od  podmiotu  będącego  przedsiębiorcą  prowadzącym  obrót  
hurtowy w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo Farmaceutyczne. Zmiana ceny  
obowiązuje od dnia obowiązywania nowej wysokości limitu finansowania i nic wymaga aneksu  
do Umowy.


