


 

 

Pytanie 4.  
Dotyczy Pakietu 9, poz. 16. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 9, poz. 16 dopuści bagietki z PS o dł. 150 mm? 
Odpowiedź:  
Nie, Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie 9 w poz. 16 bagietek z PS o długości 150 mm. 
 
Pytanie 5.  
Dotyczy Pakietu 9. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 9, poz. 17 dopuści Probówki 20 ml średni. 16 mm, dł. 
15 cm? 
Odpowiedź:  
Nie, Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie 9 w poz. 17 probówek 20 ml o średnicy 16 mm i długości 15 cm. 
 
Pytanie 6.  
Dotyczy Pakietu 9. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 9 dopuści inne wielkości opakowań zbiorczych z 
odpowiednim przeliczeniem do ilości wymaganej w SIWZ? 
Odpowiedź:  
Tak, Zamawiający w Pakiecie nr 9 dopuszcza inne wielkości opakowań zbiorczych z odpowiednim 
przeliczeniem do ilości wymaganej w SIWZ, zaokrąglając zgodnie z zasadami matematyki. 
 
Pytanie 7.  
Dotyczy §4 ust. 1 projektu umowy. Czy Zamawiający zdaje sobie sprawę, iż w świetle prawa, (Ustawa o 
dyscyplinie finansów publicznych, Kodeks Cywilny), czynność prawną, jaką jest składanie zamówień, może 
dokonywać jedynie Kierownik Jednostki, a zatem bez wskazania w umowie i upoważnienia osoby, która w 
Jego imieniu będzie składać zamówienie, zamówień telefonicznych może dokonać jedynie Kierownik 
Jednostki? Ponadto składanie zamówień drogą telefoniczną działa na niekorzyść obu Stron, ponieważ 
powoduje niepotrzebne nieporozumienia. Pamiętajmy również, iż Ustawa Prawo zamówień publicznych nie 
dopuszcza formy porozumiewania się telefonicznego, zatem również korespondencja dotycząca umów 
przetargowych powinna odbywać się drogą pisemną. Wobec powyższego Zamawiający powinien wykreślić, 
że wzoru umowy, iż składanie zamówień będzie następować drogą telefoniczną. 
Odpowiedź: 
 Zamawiający w projekcie umowy (§4 ust. 9) wskazał uprawnioną osobę do składania zamówień. 
Zgodnie z § 4 ust. 1 Umowy, zamówienie złożone telefonicznie zostanie potwierdzone faxem lub pocztą 
elektroniczną. Zamawiający nie widzi podstawy do zmiany sposobu składania zamówień, gdyż każdorazowe 
zamówienie telefoniczne zostanie potwierdzone faxem lub pocztą elektroniczną. 
 
Pytanie 8.  
Dotyczy §4 ust. 3 projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu 
sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość 
zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto” 
 Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 150 zł. koszty transportu, na które składają się 
m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, 
koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o 
takiej wartości. 
Odpowiedź: 
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do projektu umowy powyższego zapisu. 
 
Pytanie 9.  
Dotyczy §4 ust. 7 projektu umowy. Z uwagi specjalne ceny oferowane Zamawiającemu przez 
wykonawców, kalkulowane na podstawie ilości podanych przez Zamawiającego w przetargu, czy 
Zamawiający nie rozważy możliwości zmiany zapisu na: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
częściowej realizacji Umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 20% 
wartości umowy” 
Odpowiedź: 
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu §4 ust. 7 projektu umowy.   
 
Pytanie 10.  
Dotyczy §5 ust. 2 projektu umowy. Czy Zamawiający zdaje sobie sprawę, iż postawienie w SIWZ wymogu, 
iż termin płatności ma wynosić 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury jest w świetle 
ustawy z dnia 12.06.2003r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. nr 139 poz. 1323) jest 
niekorzystny dla zamawiającego, gdyż prowadzi do dodatkowego obciążenia Zamawiającego odsetkami. Jak 



 

 

stwierdził Zespół Arbitrów w uzasadnieniu wyroku z dnia 21 lutego 2005r. sygn. Akt UZP/ZO/0-278/05: 
„Odsetki te zwiększają cenę zamówienia automatycznie, ponieważ z art. 9 Ustawy o terminach zapłaty w 
transakcjach handlowych, nieważne są czynności prawne wyłączające lub ograniczające uprawnienia 
wierzyciela lub dłużnika wynikające z art. 5 i 6 ustawy. Zdaniem Zespołu Arbitrów wskazanie w SIWZ 
odroczonego terminu płatności nie tylko narusza art. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie 
gwarantuje wyboru najkorzystniejszej oferty (powiększenie ceny o odsetki), ale także w istocie jest ukrytym 
niezgodnym z dobrymi obyczajami warunkiem, jaki musi spełnić wykonawca ubiegający się o zamówienie.” 
W związku z powyższym, czy Zamawiający nie powinien dokonać na mocy art. 38 Ustawy Prawo zamówień 
publicznych zmiany w SIWZ, polegającej na skróceniu wymaganego terminu płatności z  60 na 30 dni. 
Odpowiedź: 
Określony przez Zamawiającego w SIWZ termin płatności: 60 dni, pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie 11.  
Dotyczy §6 ust. 1 projektu umowy. Czy Zamawiający dopuści zmianę terminu, w którym Wykonawca ma 
załatwić reklamację na termin realny tj.  
- dla reklamacji ilościowych – realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 3 dni robocze od chwili 

jej otrzymania,  
- dla reklamacji jakościowych - realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 5 dni roboczych od 

chwili otrzymania próbek reklamowanego towaru.   
Wykonawca, aby rozpatrzyć reklamację jakościową musi najpierw zbadać zwrócony towar i następnie podjąć 
decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest 
czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 3 dni jest trudne do 
wykonania.  
W razie pozostawienia dotychczasowego zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów kodeksu 
cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego. 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmiany w §6 ust. 1 projektu umowy, otrzymuje on 
brzmienie: 
„W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych dostarczonego asortymentu, 
Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, przesyłając protokół reklamacji. Wykonawca 
będzie zobowiązany rozpatrzyć reklamację w przypadku: 
a)  wad jakościowych towaru - w terminie do 4 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji, 
b) braków ilościowych towaru - w terminie do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji.” 
 
Pytanie 12.  
Dotyczy §8 ust. 1 a) projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na „10% 
niezrealizowanej wartości brutto umowy.” 

Naliczenie kary umownej w proponowanej przez Zamawiającego wysokości 10% całkowitej wartości 
brutto umowy, na gruncie znowelizowanego przepisu art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp może doprowadzić do 
wykluczenia wykonawcy z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na okres trzech lat.  
Zdaniem Wykonawcy, konsekwencje proponowanej przez Zamawiającego kary umownej są nieadekwatne w 
przypadku przetargu na relatywnie małą wartość. W związku z powyższym zaproponowaną przez 
Zamawiającego karę umowną uznać należy za niewspółmiernie wysoką, a wręcz rażąco wygórowaną. 
W związku z powyższym prosimy o zmianę sposobu liczenia kary na od  niezrealizowanej wartości umowy 
brutto.  
Odpowiedź: 
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu § 8 ust. 1 a) projektu umowy.  
 
Pytanie 13.  
Dotyczy §8 ust 1 b) i 1 c) projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary 
umownej do wysokości 0,1 % całkowitej wartości brutto niezrealizowanej dostawy za każdy dzień zwłoki, z 
uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?  

Wprawdzie nie istnieją przepisy regulujące wysokości kar umownych, jednak przy ustaleniu 
wysokości kar Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności stron, a tym 
samym wymagać od Wykonawcy płacenia kar w takiej samej lub nieznacznie wyższej wysokości, w jakiej 
sam Zamawiający może ewentualnie płacić za zwłokę w płaceniu za towar. 

Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar 
umownych. Kary umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w stosunku do Wykonawcy, a nie 
prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego, a taką funkcję zaczynają pełnić w momencie, gdy okazuje się, 



 

 

iż wartość kary umownej może przekroczyć wartość zapłaty należną Wykonawcy za dostarczony towar. 
Nadto liczenie kary umownej w wysokości 5% całkowitej wartości brutto niezrealizowanej dostawy za każdy 
dzień zwłoki  jest wysoce niesprawiedliwe i na gruncie prawa cywilnego obecna wysokość odsetek, którą 
Zamawiający narzuca, może zostać uznana za świadczenie nienależne, dające w skali roku odpowiednio, 
1825%, wartości zamówionej dostawy. W tym miejscu należy przywołać treść art. 484 § 2 Kodeksu 
cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części dłużnik 
może żądać zmniejszenia kary umownej, to samo dotyczy przypadku, gdy kara jest rażąco wygórowana. 
Dlatego też w przypadku braku zgody Zamawiającego na zmniejszenie kar umownych w momencie gdy będą 
one naliczane, Wykonawca będzie zmuszony podjąć odpowiednie kroki prawne celem miarkowania tych kar, 
a co za tym idzie ochrony swoich interesów. 
Odpowiedź: 
Nie, Zamawiający wyraża zgody na zmianę zapisu § 8 ust 1 b) i 1 c) projektu umowy.  
 
Pytanie 14.  
Dotyczy Pakietu 7, poz. 1. Czy zamawiający oczekuje płyt do oznaczania grup krwi białych czy 
przezroczystych? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga przezroczystych płyt do oznaczania grup krwi. 
 
Pytanie 15.  
Dotyczy Pakietu 8, poz. 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na kapilary do gazometrii z heparyna litową o 
poj. 175 µl i średnicy zew. 2,3 mm? Czy Zamawiający wyrazi ewentualnie zgodę na kapilary do gazometrii z 
heparyna litową o poj. 130 µl i średnicy zew. 2,3 mm lub kapilary z heparyna litowa o poj. 100 µl i średnicy 
zew. 1,6 mm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza kapilary z heparyną litową o poj. 100 µl i średnicy zew. 1,6 mm. 
 
Pytanie 16.  
Dotyczy Pakietu 9, poz. 1. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania probówek typu Eppendorf z płaskim 
zatrzaskowym, zintegrowanym z probówką wieczkiem, dzięki któremu możliwe jest opisywanie próbki na 
wierzchniej stronie korka oraz z zamknięciem typu Safe Lock. Bezpieczne zamknięcie tzw. Safe Lock 
uniemożliwia przypadkowemu otwarciu się probówki np. podczas jej wirowania przy wysokich obrotach. 
Odpowiedź: 
Zamawiający w Pakiecie 9 w poz. 1 wymaga probówek typu Eppendorf o poj. 1,5 ml, ze stożkowatym dnem, 
bezbarwnych, z płaskim zatrzaskowym, zintegrowanym z probówką wieczkiem, dzięki któremu możliwe jest 
opisywanie próbki na wierzchniej stronie korka oraz z zamknięciem typu Safe Lock, uniemożliwiającym 
przypadkowe otwarci się probówki. 
 
Pytanie 17.  
Dotyczy Pakietu 9, poz. 6, 9 i 10. Ze względu na różny sposób konfekcjonowania wyrobów w różnych 
firmach, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie mniejszych wielkości opakowań, niż te podane w 
formularzu cenowym. Oczywiście wszelkie przeliczenia pozostaną zgodne z Państwa wymaganiami w 
formularzu cenowym lub w formularzu cenowym zostaną odpowiednio naniesione poprawki w wielkości 
opakowań i ilości zamawianych sztuk, w taki sposób, aby całkowita ilość sztuk była zgodna z określonym w 
SIWZ zapotrzebowaniem na dany produkt. Do oferty dołączymy dodatkowo informację o rodzaju 
spakowania oferowanych przez nas wyrobów. 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający w Pakiecie nr 9 w poz. 6, 9 i 10 dopuszcza inne wielkości opakowań zbiorczych z 
odpowiednim przeliczeniem do ilości wymaganej w SIWZ, zaokrąglając zgodnie z zasadami matematyki. 
 
Pytanie 18.  
Dotyczy Pakietu 9, poz. 15. Czy Zamawiający oczekuje statywu na 10 (1-rzedowy) czy na 40 probówek (4-
rzedowy)? 
Odpowiedź: 
Zamawiający w Pakiecie 9 w poz. 15 wymaga statywu na 40 probówek (4-rzędowego). 
 
Pytanie 19.  
Dotyczy Pakietu 9, poz. 16. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na bagietki z PP o śr. 4 mm i długości 125 mm? 
Odpowiedź: 



 

 

Nie, Zamawiający w Pakiecie 9 w poz. 16 nie wyraża zgody na zaoferowanie wyżej opisanych bagietek. 
 
Pytanie 20.  
Dotyczy Załącznika nr 1 Specyfikacja rodzajowo-ilościowa, pakiet nr 12: Testy z zakresu diagnostyki 
chorób autoimmunologicznych i zakaźnych wraz z aparaturą i programem komputerowym do oceny testów. 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z pakietu  pozycji 1, 2, 3 odczynników zamieszczonych w 
tabeli Nazwa odczynnika – panele alergologiczne (Panel pediatryczny min 25 alergenów, Panel wziewny min 
20 alergenów, Panel pokarmowy min 20 alergenów) i umieszczenie ich w osobnym pakiecie wraz ze 
sprzętem służącym do wykonywania testów i odczytu wyników (wytrząsarka laboratoryjna, pipeta 
automatyczna, skaner płaski)? 
Zapis taki zwiększyłby konkurencyjność ofert i umożliwiałby złożenie oferty na w pełni ilościowe testy 
Polychteck, gdzie wynik dla każdego alergenu wyrażony jest liczbą w międzynarodowej jednostce – od 0,15 
kU/l i sklasyfikowany według międzynarodowej skali RAST (klasy 0-6). Każdy panel Polycheck posiada 
indywidualną kalibrację tworzoną w czasie rzeczywistym podczas wykonywania testu na podstawie min. 3 
linii standardowych, z uwzględnieniem „tła”. Do wykonania jednego badania potrzebne jest max. 0,2 ml 
surowicy. 
Umożliwienie przystąpienia do zamówienia większej ilości oferentów spowoduje konkurencyjność ofert i 
możliwość wyboru Wykonawcy oferującego testy najkorzystniejsze pod względem jakości i ceny. 
Odpowiedź: 
Nie, Zamawiający nie wydzieli z Pakietu 12 poz. 1, 2, 3. 
 
Pytanie 21.  
Dotyczy Pakietu 1, poz. 1. Czy Zamawiający dopuści testy pakowane po 25 szt. w ilości 10 opakowań? 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający w Pakiecie 1 w poz. 1 dopuszcza testy pakowane po 25 szt. w ilości 10 opakowań. 
 
Pytanie 22.  
Dotyczy pakietu 1 poz. 1. Czy Zamawiający wymaga testu z eliminacją efektu prozonowego w zakresie do 
0.5 mg/ml? 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający w Pakiecie 1 w poz. 1 wymaga testu z eliminacją efektu prozonowego w zakresie do 0.5 
mg/ml. 
 
Pytanie 23.  
Dotyczy pakietu 1 poz. 2. Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty „materiałów producenta, 
folderów, opisów, ulotek informacyjnych, wyciągów z katalogów itp.” dla osobnej kontroli pozytywnej w 
postaci ciekłej do testu do oznaczania rota-adeno wirusów?  
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający w Pakiecie 1 w poz. 2 wymaga dołączenia do oferty „materiałów producenta, folderów, 
opisów, ulotek informacyjnych, wyciągów z katalogów itp.” dla osobnej kontroli pozytywnej w postaci 
ciekłej do testu do oznaczania rota-adeno wirusów. 
 
Pytanie 24.  
Dotyczy pakietu 2 poz. 1. Czy Zamawiający wymaga testu z limitem detekcji 5 x 103 cyst i 2,5 x 104 
trofozoitów na 1 ml?  
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający w Pakiecie 2 w poz. 1 wymaga testu z limitem detekcji 5 x 103 cyst i 2,5 x 104 
trofozoitów na 1 ml 
 
Pytanie 25.  
Dotyczy pakietu 2 poz. 1. Czy Zamawiający wymaga testu o czułości  97,5%  swoistości 99,5%?  
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający w Pakiecie 2 w poz. 1 wymaga testu o czułości  97,5%  swoistości 99,5%. 
 
Pytanie 26.  
Dotyczy pakietu 2 poz. 1. Czy Zamawiający wymaga pełnego zestawu zawierającego min. po 2 ml kontroli 
dodatniej i ujemnej?  
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający w Pakiecie 2 w poz. 1 wymaga pełnego zestawu zawierającego min. po 2 ml kontroli 
dodatniej i ujemnej. 



 

 

Pytanie 27.  
Dotyczy pakietu 2 poz. 1. Czy Zamawiający wymaga testu wymagającego nie więcej niż 2 etapy płukania i o 
max. czas inkubacji  75 min?  
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający w Pakiecie 2 w poz. 1 wymaga testu wymagającego nie więcej niż 2 etapy płukania i o 
max. czas inkubacji  75 min. 
 
Pytanie 28.  
Dotyczy pakietu 2 poz. 1. Czy Zamawiający wymaga testu z brakiem reakcji krzyżowych z: Ascaris 
lumbricoides,  Rotavirus  i  Adenovirus (potwierdzone  w  metodyce)?  
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający w Pakiecie 2 w poz. 1 wymaga testu z brakiem reakcji krzyżowych z: Ascaris 
lumbricoides, Rotavirus i Adenovirus (potwierdzone w metodyce). 
 
Pytanie 29.  
Dotyczy Formularza oferty. Czy Zamawiający wyraża zgodę na pozostawienie we wzorze formularza oferty 
przetargowej zapisów dotyczących tylko tych pakietów na które Wykonawca składa ofertę?  
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający dopuszcza pozostawienie w tabeli wierszy z pakietami, na które zostanie złożona oferta.  
 
Pytanie 30.  
Dotyczy zapisów SIWZ. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby karty charakterystyk substancji 
niebezpiecznych zostały dołączone tylko do tych odczynników, które tego wymagają ze względu na swoja 
klasyfikację, zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawa z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych? Do 
produktów, które nie podlegają w/wym. ustawie Wykonawca dołączy stosowne oświadczenie. 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający wyraża zgodę, aby karty charakterystyk substancji niebezpiecznych zostały dołączone 
tylko do tych odczynników, które zgodnie z obowiązującymi przepisami, tego wymagają.  
 
Pytanie 31.  
Dotyczy Pakietu 1, poz.1. Dot. zał. nr 3, pakiet  nr 1 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na czułość testu 
40 ng/ml?  
Odpowiedź: 
Nie, Zamawiający w Pakiecie 1 w poz. 1 nie wyraża zgody na zaoferowanie czułość testu 40 ng/ml. 
 
Pytanie 32.  
Dotyczy Pakietu 1, poz. 1. Dot. zał. nr 3, pakiet  nr 1 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 
konfekcjonowanie testu po 25 szt. w opakowaniu z możliwością przeliczenia wymaganej ilości na pełne 
opakowania?  
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający w Pakiecie 1 w poz. 1 wyraża zgodę na zaoferowanie inne wielkości opakowań z 
odpowiednim przeliczeniem do ilości wymaganej w SIWZ, zaokrąglając zgodnie z zasadami matematyki. 
 
Pytanie 33.  
Dotyczy §4 ust. 8 projektu umowy. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie po kropce sformułowania 
w brzmieniu: ,,Zmiana złożonego zamówienia po rozpoczęciu realizacji jej pierwotnej wersji jest nieważna.”? 
Odpowiedź: 
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie powyższego zapisu. 
 
Pytanie 34.  
Dotyczy §5 ust. 1 projektu umowy. Czy Zamawiający wyraża zgodę na przekształcenie treści zapisu na: 
,,Strony ustalają że rozliczenie za dostarczony asortyment nastąpi na podstawie dostarczonej wraz z towarem 
faktury VAT.”  
Odpowiedź: 
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu §5 ust. 1 projektu umowy. 
 
 
 



 

 

Pytanie 35.  
Dotyczy §5 ust. 2 projektu umowy. Czy zamawiający wyraża zgodę, aby płatność za dostawy wykonane 
przez Wykonawcę następowała w terminie 30 dni? 
Uzasadnienie: wymóg dłuższego terminu zapłaty narusza art. 7 ust. 1 oraz 22 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych, gdyż preferuje dostawców będących wielkimi firmami zdolnymi do kilkumiesięcznego 
kredytowania Zamawiającego. Jest to naruszenie zasad uczciwej konkurencji zgodnie z orzecznictwem 
Zespołu Arbitrów: (wyrok z dnia 08 listopada 2005 roku UZP/ZO/0-3169 oraz 20 grudnia 2005 UZP/ZO/0-
3777/05). Podobne stanowisko jest przedstawiane przez doktrynę i praktyków (Sławomir Wikariak „czy 
zamawiający może narzucić warunki umowy? Rzeczpospolita 14 marca 2006). Ponadto zapis w umowie jest 
sprzeczny z interesem publicznym i prowadzi do obciążenia publicznej jednostki dodatkowymi odsetkami, w 
związku z istniejącymi zapisami ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. Nr 139 poz. 
1323 ze zm.). Zgodnie bowiem z w/w ustawą, Zamawiający niezależnie od długości terminu płatności 
przewidzianego umową, zobowiązany będzie do zapłaty Wykonawcy odsetek: 
za okres od 31 dnia oznaczonego w umowie jako termin zapłaty – odsetki ustawowe 
- za okres od następnego dnia po dniu oznaczonym w umowie jako termin zapłaty do dnia zapłaty – odsetki 
podatkowe 
Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej należą do jednostek sektora finansów publicznych 
(„Art. 4. Ust. 1 pkt 7 ustawy o finansach publicznych z dnia 30-06-2005 roku Dz.U.05.249.2104). Mając 
powyższe na względzie wydatki powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny. Zgodnie z art. 35 ust. 
3 powołanej ustawy:  
Art. 35 ust. 3. Wydatki publiczne powinny być dokonywane: 
1)  w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów; 
2)   w sposób umożliwiający terminową realizację zadań; 
3)   w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 
Skoro art. 9 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, przewiduje nieważność czynności, 
ograniczających prawa wierzyciela do dochodzenia odsetek po upływie 31 dnia po spełnieniu świadczenia 
niepieniężnego, oznacza to, że zawarcie terminu zapłaty wyższego będzie wiązało się po stronie 
Zamawiającego z koniecznością płatności odsetek wg zasad opisanych wyżej. Kierownik publicznej jednostki 
sfery finansów publicznych, zostanie narażony na zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych, gdyż 
dokonywanie płatności w terminie wyższym niż 30 dniowy, wiąże się z obowiązkiem zapłaty odsetek, na 
żądanie wierzyciela. Nieterminowe regulowanie należności i obowiązek zapłaty odsetek, przy pełnej wiedzy o 
nieważności zapisów ograniczających prawo wierzyciela do naliczania ich zgodnie z ustawą o terminach 
zapłaty w transakcjach handlowych, stanowi jawne naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 
Odpowiedź: 
Określony przez Zamawiającego w SIWZ termin płatności: 60 dni, pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie 36.  
Dotyczy §5 ust. 8 projektu umowy. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie numeru umowy 
numerem zamówienia?  
Uzasadnienie: System fakturowania Wykonawcy nie pozwala na umieszczanie numeru umowy na fakturze, 
zwłaszcza jeśli Zamawiającego i Wykonawcę będzie łączyło kilka umów, każda o innej numeracji. 
Wykonawca umieści na fakturze numer zamówienia, co bez wątpienia pozwoli Zamawiającemu na 
przyporządkowanie konkretnej dostawy do zlecenia w ramach danej umowy.  
Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia zapis §5 ust. 8 projektu umowy na następujący: 
„Zaleca się aby nazwa towaru na fakturze odpowiadała nazwie handlowej ujętej w Załączniku nr 1 do umowy 
oraz aby na fakturze był podany numer umowy lub numer zamówienia.” 
 
Pytanie 37.  
Dotyczy §6 ust. 1 lit. a projektu umowy. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu do 5 dni 
roboczych?  
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający wydłuża termin przewidzianego w §6 ust. 1 lit. a) projektu umowy na 4 dni robocze od 
daty zgłoszenia reklamacji. 
 
Pytanie 38.  
Dotyczy §6 ust. 1 lit. b projektu umowy. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu do 4 dni 
roboczych? 



 

 

Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający wydłuża termin przewidzianego w §6 ust. 1 lit. b) projektu umowy na 3 dni robocze od 
daty zgłoszenia reklamacji. 
 
Pytanie 39.  
Dotyczy §6 ust. 4 lit. a projektu umowy. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu do 5 dni 
roboczych? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wydłuża termin wskazany w §6 ust. 4 lit. a) projektu umowy do 4 dni roboczych. 
 
Pytanie 40.  
Dotyczy §6 ust. 4 lit. b projektu umowy. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu do 4 dni 
roboczych? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wydłuża termin wskazany w §6 ust. 4 lit. b) projektu umowy do 3 dni roboczych. 
 
Pytanie 41.  
Dotyczy §8 ust. 1 lit. a projektu umowy. Czy  Zamawiający wyraża zgodę na zmianę sposobu obliczania 
kary umownej z ,,10% całkowitej wartości brutto umowy”  na ,,10% niezrealizowanej części umowy brutto”? 
Uzasadnienie: W przypadku odstąpienia od umowy na etapie np. zrealizowania umowy w 90% kara ta winna 
być liczona od części , której Wykonawca nie zrealizował. Kara liczona od wartości całej umowy, staje się 
wówczas nieadekwatna do ewentualnego uchybienia Wykonawcy. 
Odpowiedź: 
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kar umownych przewidzianych w §8 ust. 1 lit. a 
projektu umowy. 
 
Pytanie 42.  
Dotyczy §8 ust. 1 lit. b projektu umowy. Czy  Zamawiający wyraża zgodę na zmianę sposobu obliczania 
kary umownej w następujący sposób :,,za każdą zwłokę w dostawie bądź odmowę dostawy – w wysokości 
3% wartości zamówionego a niedostarczonego w terminie towaru , za każdy dzień zwłoki.”? 
Uzasadnienie: Kara winna być liczona od części nienależytej realizacji zamówienia. Jeśli np. Wykonawca 
dostarczy 9 z 10 opakowań w terminie, a z uwagi na chwilowy brak asortymentu w magazynie 1 opakowanie 
dostarczy z jednodniowym opóźnieniem, to kara umowna liczona od wartości całego zamówienia jest karą 
nieuzasadnioną. Prosimy, by kara ta była liczona od faktycznie dostarczonego towaru z opóźnieniem. 
Odpowiedź: 
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kar umownych przewidzianych w §8 ust. 1 lit. b 
projektu umowy. 
 
Pytanie 43.  
Dotyczy §8 ust. 1 lit. c projektu umowy.  Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia 
umownego na: ,,w przypadku nie dokonania wymiany towaru wadliwego na towar bez wad – w wysokości 
5% reklamowanego towaru, za każdy dzień zwłoki przekraczający terminy określone w §7 ust. 4 umowy.”? 
Odpowiedź: 
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kar umownych przewidzianych w §8 ust. 1 lit. c 
projektu umowy. 
 
Pytanie 44.  
Dotyczy §10 ust. 7 zdanie ostatnie projektu umowy. Czy Zamawiający wyraża zgodę na następujące 
przekształcenie treści zapisu: ,,Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 10% 
niezrealizowanej części umowy brutto, co nie wyłącza odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy.”? 
Odpowiedź: 
Nie, Zamawiający wyraża zgody na zmianę wysokości kar umownych przewidzianych w ostatnim zdaniu §10 
ust. 7 projektu umowy. 
 
Pytanie 45.  
Dotyczy Pakietu 1 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści test na rota/adenowirusy zgodnie z załączoną 
instrukcją? 
Odpowiedź: 



 

 

Nie, Zamawiający w Pakiecie 1 w poz. 2 nie dopuszcza testów opisanych w załączonej do pytań instrukcji. 
 
Pytanie 46 Dotyczy pakietu Nr 14 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania analizatora  do moczu z 2009 roku produkcji oraz 
analizatora biochemicznego z 2005 roku produkcji analizatora immunochemicznego z roku 2010 oraz 
analizatora parametrów krytycznych z 2009 roku po pełnym przeglądzie serwisowym i z pełną gwarancją 
bezpłatnego serwisu na cały okres trwania umowy? 
Odpowiedź:  
Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie analizatora do moczu z 2009 roku produkcji oraz analizatora 
biochemicznego z 2005 roku produkcji, analizatora immunochemicznego z roku 2010 oraz analizatora 
parametrów krytycznych z 2009 roku po pełnym przeglądzie serwisowym i z pełną gwarancją bezpłatnego 
serwisu na cały okres trwania umowy. 
 
Pytanie 47 Dotyczy pakietu 14, analizator moczu - pkt.7 minimalnych parametrów wymaganych: 
Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek zaoferowanie analizatora z opcją wpisywania wyników 
mikroskopowej oceny osadu moczu przy pomocy tzw. przystawki osadowej działającej na podobnej zasadzie 
jak wewnętrzna czy zewnętrzna klawiatura (pod odpowiednimi klawiszami zaprogramowane są poszczególne 
składniki osadu moczu)?  
Odpowiedź:  
Tak, Zamawiający uzna za spełniony warunek, jeśli Wykonawca zaoferuje analizator z opcją wpisywania 
wyników mikroskopowej oceny osadu moczu przy pomocy tzw. przystawki osadowej działającej na podobnej 
zasadzie jak wewnętrzna czy zewnętrzna klawiatura (pod odpowiednimi klawiszami zaprogramowane są 
poszczególne składniki osadu moczu.) 
 
Pytanie 48 Dotyczy pakietu 14, analizator moczu - pkt.13 minimalnych parametrów wymaganych: 
Czy Zamawiający dopuści aby ww  warunek był spełniony przez paski? 
Odpowiedź:  
Tak, Zamawiający dopuszcza, aby warunek był spełniony przez paski. 
 
Pytanie 49 Dotyczy pakietu 14, analizator biochemiczny - pkt.1 minimalnych parametrów wymaganych: 
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu możliwości współpracy z próbkami pierwotnymi typu Sarstedt 1,2 i 
2,7 ml przy spełnieniu pozostałej części warunku? 
Odpowiedź:  
Tak, Zamawiający odstąpi od wymogu możliwości współpracy z próbkami pierwotnymi typu Sarstedt 1,2 i 
2,7 ml pod warunkiem umożliwienia pracy na ilości próbki 0,5 ml. 
 
Pytanie 50 Dotyczy pakietu 14, analizator biochemiczny - pkt.1 minimalnych parametrów wymaganych: 
W związku z konfekcjonowaniem w mniejsze niż wymagane przez Zamawiającego opakowania, prosimy o 
doprecyzowanie, jaką ilość odczynnika należy zaoferować dla pozycji Mg (a 175 testów) oraz CRP (a 300 
testów)? 
Odpowiedź:  
Należy zaoferować następującą ilość odczynnika dla Mg – 8 op, dla CRP – 19 op. 
 
Pytanie 51 Dotyczy analizatora równowagi kwasowo-zasadowej 
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga zaoferowania analizatora komunikującego 
się w języku polskim, posiadającego możliwość wprowadzania danych demograficznych pacjenta oraz 
analizatora pracującego w oparciu o oddzielnie wymieniane elektrody bezobsługowe o żywotności minimum 
12 miesięcy? Długa żywotność elektrod ogranicza czynności obsługowe do minimum. 
Odpowiedź:  
Tak, Zamawiający wymaga zaoferowania analizatora komunikującego się w języku polskim, posiadającego 
możliwość wprowadzania danych demograficznych pacjenta oraz analizatora pracującego w oparciu o 
oddzielenie wymieniane elektrody bezobsługowe o żywotności min. 12 miesięcy.  

 
Pytanie 52 Dotyczy analizatora immunochemicznego 
Czy pod pojęciem ”Chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora”  Zamawiający rozumie taki system 
chłodzenia odczynników w stałej temperaturze który jest zgodny z wymogami producenta odczynników  
i który opisany jest w instrukcji obsługi aparatu? 
 



 

 

 
Odpowiedź:  
Tak, Zamawiający pod pojęciem ”Chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora”  rozumie taki system 
chłodzenia odczynników w stałej temperaturze, który jest zgodny z wymogami producenta odczynników  
i który opisany jest w instrukcji obsługi aparatu. 
 
Pytanie 53 Dotyczy analizatora immunochemicznego 
Czy pod pojęciem ”Maksymalna eliminacja carry over”  Zamawiający rozumie całkowitą eliminację 
kontaminacji przy dozowaniu próbek i odczynników? 
Odpowiedź:  
Tak, Zamawiający pod pojęciem ”Maksymalna eliminacja carry over” rozumie całkowitą eliminację 
kontaminacji przy dozowaniu próbek i odczynników. 
 
Pytanie 54 Dotyczy analizatora immunochemicznego 
Prosimy o wyjaśnienie czy nie zaszła pomyłka w tabelce - wykazie odczynników do Immunochemii:  
dla odczynnika poz.2 (FT4) deklarowana ilość oznaczeń (1850) jest większa niż ilość oznaczeń wynikająca z 
podanej ilości opakowań (9 op.), a dla dla odczynnika poz.6 (Wit. D3) deklarowana ilość oznaczeń (1500) 
jest większa niż ilość oznaczeń wynikająca z podanej ilości opakowań (12 op.). Jaka ostatecznie ilość 
opakowań należy przyjąć dla tych parametrów do wyliczenia wartości oferty?  
Odpowiedź:  
Należy przyjąć 9 op dla odczynnika poz. 2 (FT 4) i 12 op., dla odczynnika poz. 6 (Wit. D3). 
 
Pytanie 55 Dotyczy analizatora immunochemicznego 
W związku z zapisami w tabelce - wykazie odczynników do Immunochemii prosimy o zgodę na 
zaoferowanie: 
poz. 15 - 24:  kalibratorów konfekcjonowanych 4 x 1,0 ml, 
poz. 25:  kontroli konfekcjonowanej  4 x 2,0 ml 
poz. 26 - 27:  kontroli konfekcjonowanej  16 x 1,0 ml 
poz. 28:  kontroli Toxo IgG konfekcjonowanej  16 x 1,0 ml 
poz. 29:  kontroli Toxo IgM konfekcjonowanej  16 x 0,67 ml 
poz. 30:  kontroli konfekcjonowanej  4 x 3,0 ml 
oraz dodaniu w tabeli kolejnych pozycji umożliwiających zaoferowanie niezbędnej kontroli dla insuliny i GH 
(konfekcjonowanej 6 x 2,0 ml)  oraz niezbędnych pozostałych materiałów  
zużywalnych umożliwiających wykonywanie oznaczeń i pracę analizatora wg. zaleceń producenta. 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w wykazie odczynników do immunochemii: 
poz. 15 - 24:  kalibratorów konfekcjonowanych 4 x 1,0 ml, 
poz. 25:  kontroli konfekcjonowanej  4 x 2,0 ml 
poz. 26 - 27:  kontroli konfekcjonowanej  16 x 1,0 ml 
poz. 28:  kontroli Toxo IgG konfekcjonowanej  16 x 1,0 ml 
poz. 29:  kontroli Toxo IgM konfekcjonowanej  16 x 0,67 ml 
poz. 30:  kontroli konfekcjonowanej  4 x 3,0 ml 
oraz dodaniu w tabeli kolejnych pozycji umożliwiających zaoferowanie niezbędnej kontroli dla insuliny i GH 
(konfekcjonowanej 6 x 2,0 ml)  oraz niezbędnych pozostałych materiałów zużywalnych umożliwiających 
wykonywanie oznaczeń i pracę analizatora wg. zaleceń producenta. 
 
Dotyczy wzoru umowy: 
Pytanie 56 Par 5 pkt 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu płatności na 30 dni? 
Odpowiedź:  
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 
 
Pytanie 57 Par 5 pkt 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w par. 5 ust. 2 wzoru umowy wyrażenia 
„od daty otrzymania” na „od daty wystawienia? Utrzymanie zapisu w obecnej postaci spowoduje, iż 
niemożliwe będzie dokładne określenie terminu płatności. 
Odpowiedź: 
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 
 
 



 

 

 
Pytanie 58 Par 6 pkt 1 a Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu rozpatrzenia reklamacji 
jakościowych towaru do 5 dni roboczych? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wydłuża termin przewidzianego w §6 ust. 1 lit. a) projektu umowy na 4 dni robocze od daty 
zgłoszenia reklamacji. 
 
Pytanie 59 Par 7 pkt 1 Prosimy o zmianę terminu dostawy, montażu i uruchomienia analizatorów na 14 dni 
roboczych. Termin 5 cio-dniowy sugeruje możliwość zrealizowania umowy tylko przez Oferentów, których 
analizatory aktualnie są zainstalowane u Zamawiającego. 
Odpowiedź:  
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 
 
Pytanie 60 Par 7 pkt 12 Prosimy o modyfikację ww. postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby 
wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dot. niezrealizowanej części 
umowy tj od wartości rocznego czynszu dzierżawnego. 
Odpowiedź:  
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 
 
Pytanie 61 Par 8 pkt 1 Prosimy o modyfikację ww. postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby 
wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dot. niezrealizowanej części 
umowy. 
Jeśli dostawa odczynników będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu 
odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii odczynników, 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: 
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 
 
Pytanie 62 Par 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie ustępu o brzemieniu „Całkowita wartość kar 
umownych nie może przekraczać 4,95% wartości brutto umowy.”? 
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 
Odpowiedź: 
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 
 
Pytanie 63 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do żądania zapłaty kar umownych 
przysługiwało w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu przesłanki do ich naliczenia? 
Odpowiedź: 
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 
 
Pytanie 64 Prosimy o dodanie zapisu o brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania 
zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.” 
Odpowiedź: 
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 
 
Pytanie 65 Par 11 
Prosimy o zmianę zapisu na: 
W przypadku opóźnień w płatnościach Zamawiającego o okres przekraczający 60 dni od daty wymagalności 
Wykonawca uprawniony jest do cesji wierzytelności, pod warunkiem poinformowania Zamawiającego o 
zamiarze dokonania cesji, co najmniej na 14 dni przed dokonaniem cesji wierzytelności. 
Odpowiedź: 
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 
 

 




