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Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę odczynników do badań immunochemicznych wraz z dzierżawą aparatu i szafy chłodniczej, 

odczynników do analizatora pentra 60 C+, odczynników do serologii grup krwi wraz z dzierżawą 
klimatyzatora, odczynników do serologii grup krwi metodą manualną, odczynników wraz z dzierżawą 

aparatu do badania ogólnego moczu, materiałów jednorazowych do pobierania krwi systemem 
zamkniętym, odczynników do badań hemoglobiny wraz z dzierżawą aparatu

Oznaczenie sprawy: 15/ZP/2014

W związku  z  wniesieniem zapytań  przez  Wykonawcę,  Zamawiający przedstawia  treść  zapytań  i  udziela 
pisemnych  wyjaśnień  zgodnie  z  art.38  ust.2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  roku  Prawo  zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami).

Pytanie 1
dot. Pakiet 6 poz. 9 
Zważywszy na  fakt,  iż  minimalne  opakowanie  handlowe  zawiera  500  szt.,  zwracamy się  z  prośbą  do 
Zamawiającego o  ponowne oszacowanie  zapotrzebowania.  Uwzględnienie  minimalnej  ilości  handlowej, 
zapobiegnie ewentualnym późniejszym nieporozumieniom przy realizacji zamówień. 

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga ilości 500 szt. w Pakiecie VI poz. 9.

Pytanie 2
dot. Pakiet 6 poz. 13 i 14 

Zważywszy na  fakt,  iż  minimalne  opakowanie  handlowe  zawiera  200  szt.,  zwracamy się  z  prośbą  do 
Zamawiającego  o  ponowne  oszacowanie  zapotrzebowania.  Uwzględnienie  minimalnej  ilości  handlowej,  
zapobiegnie ewentualnym późniejszym nieporozumieniom przy realizacji zamówień. 

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga ilości 200 szt. w Pakiecie VI poz. 13 i 14.

Pytanie 3
dot. Pakiet 6 poz. 8 
Czy Zamawiający wymaga, aby strzykawka do gazometrii była sterylna, pakowana pojedynczo.

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga. 

Pytanie 4
dot. SIWZ VI 5 b 
Zgodnie  z  Ustawą  o  wyrobach  medycznych  z  dn.  20.05.2010r.  (Dz.U.  nr  107 poz.  679)  klasyfikacji  i  
kwalifikacji wyrobów dokonuje wytwórca produktu. Poz. 9 Pakietu nr 6 wytwórca nie zaklasyfikował jako 
wyrób medyczny i zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych nie wystawiana jest deklaracja zgodności dla 
tych produktów ani inny dokument dopuszczający do obrotu.
Dlatego zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie złożenia stosownego oświadczenie dot.  
pozycji 9 w Pakiecie nr 6, iż produkt ten nie został zaklasyfikowany jako wyrób medyczny w myśl Ustawy o 
wyrobach medycznych z dn. 20.05.2010r.



Odpowiedź: 
Zgodnie z zapisem SIWZ „w przypadku  produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 
2010 r. o Wyrobach Medycznych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty odpowiednie dokumenty 
dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania”. Oświadczenie jest bowiem takim dokumentem. 

Pytanie 5
dot. Umowa § 2 ust. 2
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację zapisu: „na własny koszt i ryzyko” na zapis: „na  
własny koszt i ryzyko przy jednorazowym zamówieniu powyżej 150,00 zł netto” 

Odpowiedź: 
Zapis pozostaje bez zmian. 

Pytanie 6
dot. Umowa § 5 ust. 1a i 1b
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę zapisu: „Dostawca zapłaci na żądanie Odbiorcy karę 
umowną w wysokości 200 złotych (…)” na zapis: „Dostawca zapłaci na żądanie Odbiorcy karę umowną w 
wysokości 1 % wartości brutto niezrealizowanej dostawy, za każdy dzień opóźnienia (…)”. 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę zapisu: „(…) Dostawca zapłaci na żądanie Odbiorcy 
karę umowną w wysokości 5% wartości, o której mowa w paragrafie 1 pkt2 niniejszej umowy.” na zapis:  
„(…)  Dostawca  zapłaci  na  żądanie  Odbiorcy  karę  umowną  w  wysokości  5%  wartości  brutto 
niezrealizowanej dostawy.”
Kara  umowna  stanowi  surogat  odszkodowania  mającego  kompensować  negatywne  dla  wierzyciela 
konsekwencje, wynikające z niewykonania, bądź nienależytego wykonania zobowiązania. Wysokość kary 
umownej winna być zatem proporcjonalna do rozmiaru szkody poniesionej przez wierzyciela. W przypadku 
opóźnienia  z  pojedynczą  dostawą  Przedmiotu  Umowy,  wierzyciel  ponosi  szkodę  w wysokości  wartości  
pojedynczej dostawy, zatem kara umowna powinna być ustalona w wysokości proporcjonalnej do wartości  
konkretnej  dostawy Przedmiotu  Umowy,  co  do  której  nastąpiło  opóźnienie.  Kara  umowna,  ustalona  w 
wysokości określonego procenta całkowitej wartości Umowy brutto, mogłaby być ewentualnie karą umowną 
za niewykonanie lub nienależyte wykonanie całego zobowiązania wynikającego z Umowy, w odniesieniu 
zaś  do  części  zobowiązania  -  kara  umowna  winna  odnosić  się  do  wartości  poszczególnej  części 
niewykonanego lub nienależycie wykonanego zobowiązania.

Odpowiedź: 
Zapis pozostaje bez zmian. 

Powyższe wyjaśnienia zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 18.04.2014 r.


