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Znak Sprawy: ZP/04/2018                                                   Lipsko dnia 24.04.2018 r.  

   

           WYKONAWCY  
UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 
Wyjaśnienia do SIWZ   

 
I. W związku z pytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień publicznych – (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), przekazujemy 
wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ, w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego na dostawę NA DOSTAWY ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH Z 
DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW HEMATOLOGICZNYCH 5 - DIFF, zamieszczonym w Biuletynie Zamówień 
Publicznych pod numerem 547056-N-2018 z dnia 2018-04-18 r.  
 

ZESTAW PYTAŃ  NR 1 
 

Pytanie nr 1: Dotyczy zadania nr 2, pozycja 2. Prosimy zamawiającego o podanie jakich 

parametrów wymaga w teście narkotykowym 5-cio parametrowym. 

Odpowiedź nr 1: Zamawiający wyjaśnia, że w załączniku nr 2 do SIWZ omyłkowo 

załączono zakładki: analizator hematologiczny 3-diff i testy lateksowe. załączone 

omyłkowo zakładki nie stanowią przedmiotu zamówienia prowadzonego 

postępowania, co może sugerować załącznik nr 2 do SIWZ. Przedmiotem 

prowadzonego postępowania są jedynie DOSTAWY ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH Z 

DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW HEMATOLOGICZNYCH 5 – DIFF, bez podziału na zadania. 

Zakładki te zostały usunięte w zmodyfikowanej wersji załącznika nr 2 do SIWZ. 

 
Pytanie nr 2: Dotyczy zadania nr 2, pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie 

testu kasetkowego? 

Odpowiedź nr 2: Zamawiający wyjaśnia, że w załączniku nr 2 do SIWZ omyłkowo 

załączono zakładki: analizator hematologiczny 3-diff i testy lateksowe. załączone 

omyłkowo zakładki nie stanowią przedmiotu zamówienia prowadzonego 

postępowania, co może sugerować załącznik nr 2 do SIWZ. Przedmiotem 

prowadzonego postępowania są jedynie DOSTAWY ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH Z 

DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW HEMATOLOGICZNYCH 5 – DIFF, bez podziału na zadania. 

Zakładki te zostały usunięte w zmodyfikowanej wersji załącznika nr 2 do SIWZ. 
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Pytanie nr 3: Dotyczy zadania nr 2, pozycja 7. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie 

jednostopniowego testu immunologicznego do jakościowego wykrywania przeciwciał 

Borrelia IgG i IgM w ludzkiej surowicy, osoczu lub krwi pełnej? 

Odpowiedź nr 3: Zamawiający wyjaśnia, że w załączniku nr 2 do SIWZ omyłkowo 

załączono zakładki: analizator hematologiczny 3-diff i testy lateksowe. załączone 

omyłkowo zakładki nie stanowią przedmiotu zamówienia prowadzonego 

postępowania, co może sugerować załącznik nr 2 do SIWZ. Przedmiotem 

prowadzonego postępowania są jedynie DOSTAWY ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH Z 

DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW HEMATOLOGICZNYCH 5 – DIFF, bez podziału na zadania. 

Zakładki te zostały usunięte w zmodyfikowanej wersji załącznika nr 2 do SIWZ. 

ZESTAW PYTAŃ  NR 2 
 

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy: 

Pytanie nr 1: Zamawiający wymaga, aby odczynniki do zaoferowanych analizatorów 

miały termin ważności minimum 6 miesięcy od daty dostawy. Czy Zamawiający wyrazi 

zgodę, aby zaoferowane odczynniki miały termin ważności minimum 5 miesięcy od daty 

dostawy, z wyłączeniem krwi kontrolnej, która ma termin ważności ok. 2 miesiące od daty 

dostawy zgodnej z harmonogramem dostaw materiału kontrolnego? 

Krew kontrolna jest materiałem biologicznym i posiada krótszy termin ważności niż 

odczynniki. 

Odpowiedź nr 1: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie nr 2: Czy Zamawiający może określić, np. procentowo, ile badań zamierza 

wykonać na każdym z analizatorów hematologicznych?  

Odpowiedź nr 2: Zamawiający informuje , że wykona po 50 % badań na każdym z 

zamawianych analizatorów. 

 

Pytanie nr 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie analizatorów 

hematologicznych i zainstalowanie ich w terminie do dwóch tygodni od daty podpisania 

umowy, a sprzętów dodatkowych, czyli stołów, atlasu hematologicznego, mikroskopu i 

mieszadła w terminie do 4 tygodni od daty podpisania umowy? Dostawę analizatorów 

należy wykonać specjalnym transportem, który musi być wcześniej uzgodniony z 

Zamawiającym, natomiast wszystkie sprzęty dodatkowe trzeba zamówić u zewnętrznych 

producentów, którzy właśnie takie terminy podają jako potencjalne terminy realizacji?  

Odpowiedź nr 3: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie nr 4: Zamawiający wymaga zaoferowania analizatorów 5 diff, natomiast w 

formularzu cenowym wymaga zaoferowania odczynników do wykonania 80000 badań w 
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trybie CBC. Czy Zamawiający może potwierdzić, że chodzi tutaj o badania CBC+5DIFF, 

czyli pełna morfologia z rozmazem?  

Odpowiedź nr 4: Zamawiający potwierdza, chodzi tutaj o badania CBC+5DIFF, czyli 

pełna morfologia z rozmazem. 

 

Pytanie nr 5: Zamawiający wymaga, aby zaoferowany analizator hematologiczny 

posiadał możliwość oznaczania płynów z jam ciała bez potrzeby użycia dodatkowych 

odczynników. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, żeby taką możliwość posiadał tylko jeden 

z dwóch zaoferowanych analizatorów?  

Odpowiedź nr 5: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie nr 6: Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z analizatorem mikroskopu, 

mieszadła, stołów i atlasu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie wraz z 

dwoma analizatorami: dwóch stołów, jednego atlasu, jednego mieszadła i jednego 

mikroskopu?  

Odpowiedź nr 6: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie nr 7: Prosimy o poprawienie załącznika nr 2 (Formularz asortymentowo-cenowy) 

gdyż postępowanie prowadzone jest na dzierżawę dwóch aparatów 5-DIFF nie dotyczy 

analizatorów 3-DIFF ani testów lateksowych. 

Odpowiedź nr 7: Zamawiający wyjaśnia, że w załączniku nr 2 do SIWZ omyłkowo 

załączono zakładki: analizator hematologiczny 3-diff i testy lateksowe. Załączone 

omyłkowo zakładki nie stanowią przedmiotu zamówienia prowadzonego 

postępowania, co może sugerować załącznik nr 2 do SIWZ. Przedmiotem 

prowadzonego postępowania są jedynie DOSTAWY ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH Z 

DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW HEMATOLOGICZNYCH 5 – DIFF, bez podziału na zadania. 

Zakładki te zostały usunięte w zmodyfikowanej wersji załącznika nr 2 do SIWZ. 

 
ZESTAW PYTAŃ  NR 3 

Pytania dotyczą Załącznika nr 3.  

 
Pytanie nr 1: Poz 18. . Czy zamawiający dopuści analizator bez możliwości oznaczenia płynów z 

jam ciała ? 

Odpowiedź nr 1: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie nr 2: Poz. 12. Czy zamawiający dopuści analizator z bazą danych o pojemności 8 000 

wyników? 

Odpowiedź nr 2: Zamawiający nie dopuszcza. 
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ZESTAW PYTAŃ  NR 4 
 
Pytania dotyczą  formularza asortymentowo-cenowego: 
 
Pytanie nr 1: W załącznikach 1 zakładka widnieje dzierżawa analizatorów hematologicznych  5 DIff z 
dostawą odczynników, kalibratorów, kontroli i materiałów eksploatacyjnych x 2, zakładka numer 2 
dzierżawa analizatora hematologicznego 3 Diff z dostawą odczynników, kalibratorów, kontroli i 
materiałów eksploatacyjnych x 1. Przedmiotem zaś przetargu są dostawy odczynników laboratoryjnych z 
dzierżawą analizatorów hematologicznych 5 diff– prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego. 
 

Odpowiedź nr 1: Zamawiający wyjaśnia, że w załączniku nr 2 do SIWZ omyłkowo 

załączono zakładki: analizator hematologiczny 3-diff i testy lateksowe. Załączone 
omyłkowo zakładki nie stanowią przedmiotu zamówienia prowadzonego 
postępowania, co może sugerować załącznik nr 2 do SIWZ. Przedmiotem 
prowadzonego postępowania są jedynie DOSTAWY ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH Z 

DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW HEMATOLOGICZNYCH 5 – DIFF, bez podziału na zadania. 
Zakładki te zostały usunięte w zmodyfikowanej wersji załącznika nr 2 do SIWZ. 
 
Parametry graniczne: 
 
Pytanie nr 2:  Prosimy o doprecyzowanie i wskazanie przez Zamawiającego modelu mikroskopu. 
Odpowiedź nr 2: Oczekiwany mikroskop ma służyć do weryfikacji rozmazów krwi obwodowej. Nie 
jesteśmy w stanie wskazać oczekiwanego modelu mikroskopu. 
 
Pytanie nr 3: Czy Zamawiający dopuści analizator o następujących zakresach liniowości: 

          WBC: 0 - 99,99 tyś./µL, 
          PLT: 0 – 1 mln./µL. 

Odpowiedź nr 3: Zamawiający nie dopuszcza. 
 

Pytanie nr 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora wykonującego rozdział WBC 
metodą cytometrii przepływowej z zastosowaniem lasera półprzewodnikowego i barwienia 
cytochemicznego?  
Odpowiedź nr 4: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 5: Prosimy o doprecyzowanie jakie parametry Zamawiający zamierza oznaczać z płynów z jam 
ciała i w jakiej ilości w skali roku?  
Odpowiedź nr 5: Zamawiający zamierza oznaczać minimum RBC, WBC. Zamawiający zamierza oznaczać 
niewielkie ilości, które trudno przewidzieć w skali roku.  
 
Pytanie nr 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonywanie oznaczeń płynów z jam ciała na koszt 
Oferenta w placówce wskazanej przez Zamawiającego?  
Odpowiedź nr 6: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora,  z prezentacją wyników badań 
na zewnętrznym dotykowym monitorze? 
Odpowiedź nr 7: Zamawiający dopuszcza. 

 

ZESTAW PYTAŃ  NR 5 
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Pytania dotyczące SIWZ,  
 
Pytanie nr 1: (Roz. X) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie dokumentów 

w postaci elektronicznej na płycie CD wraz z oświadczeniem potwierdzającym 

zgodność kopii na płycie z elektronicznymi pierwowzorami? 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 nr 1: Zamawiający wyraża zgodę na przesłanie wymaganych 

dokumentów dla najkorzystniejszej oferty w postaci zbindowanych tomów, 

gdzie poświadczenie za zgodność będzie widniało tylko na pierwszej stronie 

tomu dla jego pozostałych stron. 

 

Pytanie nr 2: (Roz. X) Czy Zamawiający po podpisaniu umowy, w trakcie jej 

realizacji dopuści możliwość dostarczania dokumentacji produktowej do dostaw ( 

specyfikacje produktów, MSDS ) w formie elektronicznej? 

Odpowiedź nr 2: Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Dotyczy projektu umowy 
 
Pytanie nr 3: (§4) Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT dla produktu  

w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu 
i możliwości zastosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami 
Ustawy o VAT? 
Odpowiedź nr 3: Zamawiający wyraża zgodę. Do wzoru umowy zostaje dodany 

zapis w §4 ust. 7 o treści:  Zamawiający dopuszcza zmianę stawki VAT dla 

produktu w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji 

wyrobu i możliwości zastosowania uprzywilejowanej stawki VAT. 

 
Pytanie nr 4: (§4ust.6) 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 nr 4: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie nr 5: (§6ust. 1-2) Czy Zamawiający dopuści zmianę określenia 

"opóźnienie" na "zwłoka"? 

Odpowiedź nr 5: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 6: (§6ust.1-4,6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczania kar od 

wartości NETTO niezrealizowanej części dostawy? 

Odpowiedź nr 6: Zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie nr 7: (§6ust 3-4) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta 

naliczanej kary do max. 10% wartości NETTO 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 nr 7: Zgodnie z SIWZ. 

 
Pytanie nr 8: (§6ust.2) Czy Zamawiający dopuści zmniejszenie %  naliczanej kary 

do max. 2% wartości NETTO niezrealizowanej części dostawy? 

Odpowiedź nr 8: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 9: (§6ust.1-6) Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia 

limitu kar umownych, których suma nie przekroczy 10% wartości netto przedmiotu 

Umowy? 

Odpowiedź nr 9: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 10: (§5ust1-4) Czy Zamawiający wprowadzi możliwość wstrzymania 

dostaw w przypadku nierealizowania płatności? 

Odpowiedź nr 10: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 11: (§2) Czy zamawiający wprowadzi do projektu umowy zapis 

dotyczący minimalnego poziomu zamówienia, który zostanie na pewno 

zrealizowany? 

Odpowiedź nr 11: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 12: (§3ust.11) Czy Zamawiający dopuści e-mailowy sposób 

porozumiewania w przypadku reklamacji? 

Odpowiedź nr 12: Zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie nr 13: (§8)Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w projekcie umowy 

zapisu, że zmiany umowy mogą nastąpić również w przypadku, gdy dotyczą 

poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych, liczbowych, 

numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących zmiany 

celu i istoty umowy? 

1. Odpowiedź nr 13: Zamawiający dopuszcza. Wprowadza się w paragrafie  

(§8 zapis:  Zamawiający dopuszcza zmianę umowy  w przypadku, gdy 

dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych, 

liczbowych, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie 

powodujących zmiany celu i istoty umowy. 
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Pytanie nr 14: (§3ust4) 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. 

Odpowiedź nr 14: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający dopuszcza podobne 

rozwiązanie w § 1 ust 4 wzoru umowy. 

 

ZESTAW PYTAŃ  NR 6 
 

Pytanie nr 1: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu oznaczenia płynów z jam ciała 
Odpowiedź nr 1: Zamawiający nie odstępuje od powyższego wymogu. 
 

ZESTAW PYTAŃ  NR 7 
 
Dotyczy SIWZ, Rozdział XIII pkt. 2 oraz Formularz ofertowy – Załącznik nr 1: 

 
Pytanie nr 1: Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności zawartych w SIWZ w rozdz. XIII gdzie w 
kryterium oceny ofert  „termin dostawy”  wskazane są jako minimalny i maksymalny termin raz 4-
7 dni roboczych, a dalej 1-3 dni roboczych. 
Odpowiedź nr 1: Zamawiający doprecyzowuje zapis poprzez ujednolicenie terminu 
dostawy odczynników w granicach 1-3 dni roboczych. 
 
Pytanie nr 2: Z uwagi na fakt, że w rozdz. XIII SIWZ wskazano że kryterium oceny ofert liczone 
jest w dniach roboczych, prosimy o dodanie w Formularzu ofertowym w pkt. 1 wyrażenia 
„roboczych”. 
Odpowiedź nr 2: Zamawiający dodaje sugerowany zapis w formularzu ofertowym. 
 
II.         Dotyczy SIWZ, Wzór umowy – Załącznik nr 4 do SIWZ: 
 
Pytanie nr 3: §1 ust. 3: Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zamówienia na 
Towar w zakresie rzeczowym i ilościowym, w zależności od rzeczywistych potrzeb. W związku z 
powyższym prosimy o zastrzeżenie, iż ograniczenie zamawianego asortymentu nie przekroczy 
20% poprzez dodanie zapisu w brzmieniu: 
„, przy czym zmniejszenie zamawianego asortymentu nie przekroczy 20%”. 
Odpowiedź nr 3: Zamawiający pozostawia wzór umowy bez sugerowanej zmiany.  
 
Pytanie nr 4: §1 ust. 7: Prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia wzoru umowy, poprzez 
dodanie zapisu „Powyższy zapis nie dotyczy dostaw krwi kontrolnej, dla której termin ważności 
jest zgodny z harmonogramem dostaw materiału kontrolnego, dostępnym na stronie 
www.........................pl”. 
Odpowiedź nr 4: Zamawiajacy modyfikuje zapis §1 ust. 7 i nadaje mu treść: 
W przypadku dostarczenia przez wykonawcę odczynników o terminie ważności krótszym 
niż 6 miesięcy( dla krwi kontrolnej termin ważności krótszy niż 2 miesiące ), bez 
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uprzedniego uzgodnienia, zamawiającemu przysługuje prawo do zwrotu towaru na koszt 
wykonawcy w terminie 5 dni roboczych od daty dostawy do Zamawiającego. 
 
Pytanie nr 5: §3 ust. 7: Z uwagi na fakt, że w rozdz. XIII SIWZ wskazano że kryterium oceny 
ofert liczone jest w dniach roboczych, prosimy o doprecyzowanie terminu realizacji zamówień 
poprzez dodanie wyrażenia „roboczych”. 
Odpowiedź nr 5: Zamawiający modyfikuje sugerowany zapis umowy. 
 
Pytanie nr 6: §3 ust. 11: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu dot. 
wymiany wadliwego towaru poprzez zastąpienie ww. postanowienia umowy zapisem w 
brzmieniu: 
„Reklamacje winny być zgłaszane pisemnie Wykonawcy w ciągu 7 dni od dnia ujawnienia wad 
towaru. Wykonawca winien w ciągu 7dni od otrzymania reklamacji ustosunkować się do 
reklamacji na piśmie. Brak odpowiedzi w ciągu 7 dni jest uważany za uznanie reklamacji. W 
przypadku uznania reklamacji wykonawca zobowiązany jest dostarczyć towar wolny od wad”. 
Odpowiedź nr 6: Zamawiający pozostawia wzór umowy bez sugerowanej zmiany. 
 
Pytanie nr 7: §3: Prosimy o zapisu dotyczącego składania zamówień. Proponujemy następujący 
zapis: 
„Minimalne dane niezbędne do prawidłowego zamówienia Odczynników to: nazwa i adres 
Zamawiającego, nazwa handlowa i numer katalogowy zamawianych produktów, ilość, cena lub 
wskazanie właściwej umowy handlowej, miejsce dostawy oraz oczekiwana data dostawy. W 
przypadku materiału kontrolnego, niezbędną informacją jest również numer zamawianej serii 
(LOT), zgodnie z harmonogramem dostaw. Czas realizacji zamówienia biegnie od momentu jego 
skutecznego dotarcia do Wykonawcy.” 
Powyższy zapis umożliwia zapewnienie pod względem technicznym ciągłości dostaw do 
Zamawiającego. Powyższy zapis stanowi gwarancję Wykonawcy do rzetelnego wywiązania się z 
zobowiązań dotyczących dostaw Odczynników względem Zamawiającego – umożliwia 
precyzyjne planowanie oraz zapewnia pewność dostaw, pogłębiając wzajemne zaufanie obu 
stron umowy. 
Odpowiedź nr 7: Zamawiający pozostawia wzór umowy bez sugerowanej zmiany. 
 
Pytanie nr 8: §5 ust. 2: Prosimy o zmianę użytego sformułowania „od daty otrzymania faktury” na 
zwrot „od daty wystawienia faktury”. 
Odpowiedź nr 8: Zamawiający pozostawia wzór umowy bez sugerowanej zmiany. 
 
Pytanie nr 9: §5 ust. 4:  Prosimy o dodanie postanowienia w następującym brzmieniu:  
„zgodnie z  ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. za 
każdy dzień opóźnienia w zapłacie.” 
Odpowiedź nr 9: Zamawiający pozostawia wzór umowy bez sugerowanej zmiany. 
 
Pytanie nr 10: §5: Prosimy o dodanie postanowienia w następującym brzmieniu: 
„Nie dokonanie lub opóźnienie zapłaty należności za dostarczony towar nie upoważnia  
Wykonawcy do wstrzymania dostawy kolejnej partii towaru, chyba że zwłoka w zapłacie 
przekracza  45 dni.” 
W stosunkach zobowiązaniowych wynikających z umów wzajemnych jest regułą, że każda ze 
stron, zobowiązując się do świadczenia, czyni to w przekonaniu, iż otrzyma ekwiwalent swego 
świadczenia od kontrahenta, dlatego też zgodnie z art. 552 KC gdy  kupujący dopuszcza się 
zwłoki z zapłatą ceny na dostarczony towar i powstaje przypuszczenie że zapłata za towar który 
będzie dostarczony później nie nastąpi, sprzedawca może powstrzymać się z dostarczeniem 
pozostałego towaru wyznaczając dodatkowy termin do zabezpieczenia zapłaty. 
Odpowiedź nr 10: Zamawiający pozostawia wzór umowy bez sugerowanej zmiany. 
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Pytanie nr 11: §6 ust. 2-4 i ust. 6: Prosimy o modyfikację ww. postanowień umowy w taki 
sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto nie brutto.  
VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do 
urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu 
na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.  
Odpowiedź nr 11: Zamawiający pozostawia wzór umowy bez sugerowanej zmiany. 
 
Pytanie nr 12: §6 ust. 5: Zwracamy uwagę na kwestię potrącania kar umownych z 
wynagrodzenia. 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. W 
konsekwencji prosimy o dodanie zapisu w brzmieniu:  
„W takim wypadku potrącenie dokonane będzie przez pisemne oświadczenie złożone 
Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury VAT. W 
przypadku złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o potrąceniu kwoty z tytułu naliczonych 
kar umownych, należne wynagrodzenie wypłacane Wykonawcy pomniejszone zostanie o tę 
kwotę”. 
Odpowiedź nr 12: Zamawiający pozostawia wzór umowy bez sugerowanej zmiany. 
 
Pytanie nr 13: §7 ust. 3 pkt. a): Prosimy o uzupełnienie ww. postanowień umowy poprzez 
dodanie zapisu w brzmieniu: 
„za wyjątkiem okoliczności, gdy nieterminowana dostawa wynika z faktu, iż Zamawiający zalega z 
płatnościami za dostarczony towar ponad 60 dni licząc od terminu zapłaty”. 
Odpowiedź nr 13: Zamawiający pozostawia wzór umowy bez sugerowanej zmiany. 
 
Pytanie nr 14: §7 ust. 5): Prosimy o uzupełnienie ww. postanowień umowy poprzez dodanie 
zapisu w brzmieniu: 
„za wyjątkiem okoliczności, gdy odmowa zrealizowania dostawy wynika z faktu, iż Zamawiający 
zalega z płatnościami za dostarczony towar ponad 60 dni licząc od terminu zapłaty”. 
Odpowiedź nr 14: Zamawiający pozostawia wzór umowy bez sugerowanej zmiany. 
 
III.        Dotyczy SIWZ, Wzór umowy dzierżawy – Załącznik nr 4a do SIWZ: 
 
Pytanie nr 15: §4 ust. 4: Prosimy o uzupełnienie postanowienia poprzez dodanie zapisu w 
brzmieniu: 
„za wyjątkiem okoliczności, gdy konieczność dokonania napraw powstała z winy Zamawiającego 
na skutek nieprawidłowej eksploatacji przedmiotu umowy, koszty napraw i części zamiennych 
pokrywa Zamawiający”. 
Odpowiedź nr 15: Zamawiający pozostawia wzór umowy bez sugerowanej zmiany. 
 

UWAGA: 
W związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający publikuje ujednolicone dokumenty SIWZ 
o zmiany jakie powstały w wyniku udzielonych wyjaśnień. 
Jednocześnie informujemy że przedłużono termin na składanie ofert do dnia 30.04.2018 do 
godziny 11.00. Zalecamy Wykonawcom dostosowanie złożonych ofert do zaistniałych zmian w 
dokumentacji postepowania. 

     
..................................................           ……………………………….………  

                              /sporządził/                                                                                                                                         /zatwierdził/      
     


