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Puszczykowo, dnia 8 maja 2020 r. 

 

Szp. 12/8/2/2020 

 

 

Informacja dla uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

 

Dostawa odczynników do badań hematologicznych wraz z dzierżawą analizatorów i wyposażenia dodatkowego 

 

Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. – zwany dalej Zamawiającym, działając na podstawie 

art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) – 

zwanej dalej Ustawą, udziela odpowiedzi na zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia – zwanej dalej SIWZ, skierowane do Zamawiającego w dniach 28 i 29 kwietnia 2020 r. 

 

Pytanie 1 

Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy wraz z zestawieniem parametrów 

wymaganych,  Tabela nr 4 pkt 1 

Prosimy Zamawiającego na wyrażenie zgody na zaoferowanie używanego analizatora backup, o roku produkcji 

2018. Aparat po regularnych przeglądach technicznych, posiadający pełną gwarancję producenta na czas umowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza opisywany powyżej aparat. 

 

Pytanie 2 

Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy wraz z zestawieniem parametrów 

wymaganych,  Tabela nr 4 pkt 3 

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie krwi kontrolnej policzonej w ilościach 

uwzględniających ważność folki na opakowaniu. Umożliwi to Zamawiającemu oszczędność materiału kontrolnego 

z zachowaniem najwyższej jakości. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie krwi kontrolnej policzonej w ilościach uwzględniających ważność fiolki 

na opakowaniu. 

 

Pytanie 3 

Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy wraz z zestawieniem parametrów 

wymaganych,  Tabela nr 4 pkt 3 

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie osobnego materiału kontrolnego do BF 

umożliwiającego kontrolę parametrów BF na dwóch poziomach w ilości jeden zestaw na kwartał i uwzględnienie go 
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przez Wykonawcę w formularzu asortymentowo-cenowym. Umożliwi to Zamawiającemu oszczędność materiału 

kontrolnego z zachowaniem najwyższej jakości. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę  na zaoferowanie osobnego materiału kontrolnego do BF umożliwiającego kontrolę 

parametrów BF na dwóch poziomach w ilości jeden zestaw na kwartał. 

 

Pytanie 4 

Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy wraz z zestawieniem parametrów 

wymaganych,  Tabela nr 4 pkt 14 

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający ma na myśli Pakiet Office dla jednego stanowiska komputerowego 

kompatybilny z systemem operacyjnym Windows. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, iż wymaga Pakietu Office dla jednego stanowiska komputerowego kompatybilnego 

z systemem operacyjnym Windows. 

 

Pytanie 5 

Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy wraz z zestawieniem parametrów 

wymaganych 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie analizatorów, w których minimalna objętość próbki w trybie CBC 5 

diff we krwi pełnej wynosi 80ul, natomiast w trybie predylucji objętość ta wynosi 20 ul? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 6 

Dotyczy: Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór umowy 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczania kar od wartości netto niezrealizowanej dostawy? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów wzoru umowy w powyższym zakresie, pozostawiając 

ww. postanowienie umowy w dotychczasowym brzmieniu. 

 

Pytanie 7 

Dotyczy: Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór umowy, § 10 ust. 1 pkt 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie naliczanej kary do 50 zł za dzień opóźnienia? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ poprzez zmianę treści § 10 ust. 1 pkt 2 Wzoru umowy, nadając mu 

następujące brzmienie: „Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy następujących kar umownych: 

2) za opóźnienie w wykonaniu czynności określonych w § 3 ust. 2 w wysokości 150 zł za każdy dzień opóźnienia”. 
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Pytanie 8 

Dotyczy: Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór umowy 

W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o okazanie kalkulacji przyszłej, hipotetycznej szkody, jaką ma 

ponieść zamawiający w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy – zgodnie z przepisami. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał obniżenia przedmiotowej kary umownej w odpowiedzi na pytanie nr  7 powyżej. 

 

Pytanie 9 

Dotyczy: Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór umowy 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zwiększenie cen jednostkowych brutto, a co za tym idzie wartości brutto umowy, 

w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT? 

Odpowiedź: 

Zamawiający w odpowiedzi na powyższe pytanie odsyła do treści § 13 ust. 3 pkt 1 Wzoru umowy, w którym 

uregulował kwestię zmiany umowy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług. 

 

Pytanie 10 

Dotyczy: Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór umowy 

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: 

Zamawiający w odpowiedzi na powyższe pytanie odsyła do treści § 13 ust. 2 pkt 2 Wzoru umowy, w którym 

uregulował kwestię zmiany umowy w przypadkach takich, jak przykład przytoczony powyżej. 

 

Pytanie 11 

Dotyczy: Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór umowy 

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: 

Zamawiający w odpowiedzi na powyższe pytanie odsyła do treści § 13 ust. 2 pkt 2 Wzoru umowy, w którym 

uregulował kwestię zmiany umowy w przypadkach takich, jak przykład przytoczony powyżej. 

 

Pytanie 12 

Dotyczy: Załącznik nr 3 do SIWZ, Wzór umowy 

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? 
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Odpowiedź: 

Poprawienie ewentualnych omyłek słownych, literowych, liczbowych i innych wymienionych powyżej o ile one 

wystąpią następuje na etapie zawierania umowy przez Strony, a z racji ich natury („oczywiste omyłki”) ich 

poprawienie nie wymaga wprowadzenia dodatkowych postanowień we wzorze umowy. 

 

Pytanie 13 

Dotyczy: Załącznik nr 3 do SIWZ, Wzór umowy 

Czy Zamawiający dopuści aneksowanie ze względu na zamianę oferowanego produktu na produkt równoważny 

w przypadku zmiany produktu lub producenta sprzętu? 

Odpowiedź: 

Zamawiający w odpowiedzi na powyższe pytanie odsyła do treści § 13 Wzoru umowy, w którym uregulował 

kwestię zmiany umowy, w tym również dotyczące zmiany produktów. 

 

Pytanie 14 

Dotyczy: Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór umowy 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zamiennika o parametrach nie gorszych od proponowanego 

w umowie po powiadomieniu Zamawiającego w wypadku wystąpienia przejściowego produktu? 

Odpowiedź: 

Zamawiający w odpowiedzi na powyższe pytanie odsyła do treści § 13 Wzoru umowy, w którym uregulował 

kwestię zmiany umowy, w tym również dotyczące zmiany produktów. 

 

Pytanie 15 

Dotyczy: Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór umowy 

Czy Zamawiający wprowadzi możliwość wstrzymania dostaw w przypadku nierealizowania płatności? 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy Wzoru umowy w powyższym zakresie bez zmian. 

 

Pytanie 16 

Dotyczy: Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór umowy 

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. 

Uzasadnienie: Wprowadzenie niniejszego zapisu pozwoli zarówno na zabezpieczenie ciągłości procesu 

diagnostycznego i uchroni, zarówno Zamawiającego oraz Wykonawcę przed nieoczekiwanymi oraz niezależnymi od 

nich skutkami wypadków losowych, do których mogą należeć: czasowa awaria linii produkcyjnej u producenta, 
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czasowe wycofanie produktu przez producenta brak dostępności surowców, niekorzystne zmiany 

makroekonomiczne czy wpływ klęsk żywiołowych. 

Odpowiedź: 

Kwestia zmiany w zakresie produktów została uregulowana w § 13 Wzoru umowy – zmiany produktowe mogą 

nastąpić wyłącznie na zasadach wskazanych w ww. Wzorze. 

 

Pytanie 17 

Dotyczy: SIWZ 

Czy Zamawiający dopuści możliwość załączenia dokumentacji przetargowej dotyczących produktów zaoferowanych 

w ofercie w postaci plików nagranych na płycie CD wraz z oświadczeniem potwierdzającym zgodność kopii na 

płycie z elektronicznymi pierwowzorami? 

Odpowiedź: 

Zamawiający w rozdz. XIV ust. 1 SIWZ wskazał na wymóg złożenia oferty w formie pisemnej i podtrzymuje ten 

wymóg. 

 

Pytanie 18 

Dotyczy: SIWZ 

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: 

W przypadku oferty i wszystkich dokumentów składanych jako część składowa oferty Zamawiający wymaga formy 

pisemnej pod rygorem nieważności, a poświadczenie za zgodność powinno widnieć na każdej stronie 

dostarczanych dokumentów. 

Jednak Zamawiający dopuszcza komunikację drogą elektroniczną po terminie złożenia oferty, w zakresie składnych 

dokumentów: oświadczenie o przynależności do gr. kapitałowej, oświadczeń na wezwanie Zamawiającego w trybie 

art. 26 ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem, że przesłane dokumenty w postaci 

elektronicznej będą opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

 

Pytanie 19 

Dotyczy: realizacja umowy 

Czy Zamawiający po podpisaniu umowy, w trakcie jej realizacji dopuści możliwość dostarczania dokumentacji 

produktowej do dostaw (specyfikacje produktów) w formie elektronicznej? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie dokumentacji produktowej do dostaw tj. specyfikacje produktów 

w formie elektronicznej pod warunkiem, że przesłane dokumenty w postaci elektronicznej będą opatrzone 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
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Pytanie 20 

Dotyczy: SIWZ 

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną wywołaną wirusem SARS-CoV-2 oraz mając na uwadze 

bezpieczeństwo pracowników Zamawiającego i Wykonawców, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie 

terminu składania ofert lub zmianę formy składania ofert na elektroniczną. Jednocześnie informujemy, że jesteśmy 

świadomi, iż zastosowanie środków komunikacji elektronicznej wiąże się m.in. z tym, że oferty, wnioski 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ustawy Pzp, składa się 

w postaci elektronicznej i opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym na Platformie wskazanej przez 

Zamawiającego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza komunikację drogą elektroniczną po terminie złożenia oferty, w zakresie składnych 

dokumentów: oświadczenie o przynależności do gr. kapitałowej, oświadczeń na wezwanie Zamawiającego w trybie 

art. 26 ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem, że przesłane dokumenty w postaci 

elektronicznej będą opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

 

Pytanie 21 

Dotyczy: Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór umowy, § 1 ust. 6 pkt 1 

Czy Zamawiający dopuści możliwość uzyskania dostępu online 24h na dobę do aktualnych kart charakterystyk na 

stronie internetowej Wykonawcy? Jeżeli tak proponujemy uzupełnienie zapisu: „lub zapewni całodobowy dostęp 

online do karty charakterystyki na stronie internetowej pod adresem: www...........” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza powyższej możliwości i tym samym podtrzymuje zapisy Wzoru umowy. 

 

Pytanie 22 

Dotyczy: Załącznik nr 3 do SIWZ, Wzór umowy, § 2 ust. 4 

Czy Zamawiający dopuści dostarczenie wraz z dostawą dokumentu dostawy? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza dostarczenie wraz z dostawą dokumentu dostawy. 

 

Pytanie 23 

Dotyczy: Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór umowy, § 2 ust. 9-11 

Wnosimy o wykreślenie w §2 ust. 9, 10, 11: 

„9. Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu kwartalnych raportów zawierających 

informacje o stopniu wykorzystania przedmiotu Umowy. 

10. Raport w swej treści zawiera ilości i ceny dostarczonego asortymentu w danym kwartale. 11. Raport należy 

przekazać Zamawiającemu drogą elektroniczną na adres email: przetargi@szpitalwpuszczykowie.com.pl w terminie 

10 dni następujących po kwartale realizowania dostaw.” 
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Zamawiający powinien posiadać możliwość skontrolowania swoich zamówień, co za tym idzie możliwość 

sporządzenia kwartalnych raportów dla swoich własnych celów. Dla Wykonawcy stanowiłoby to dodatkowe 

obciążenie, ponieważ nie jest to rutynowym działaniem logistycznym. Wykonawca jednak może skorygować / 

potwierdzić kwartalny raport, który Zamawiający prześle w celu sprawdzenia ilości i wartości zamówień. W tym 

celu proponujemy zamianę powyższych na zapis: 

„9. W celu sprawdzenia wysyłanych zamówień Zamawiający przekaże Wykonawcy na adres e-mail: .......@....... 

kwartalny raport zawierających informacje o stopniu wykorzystania przedmiotu Umowy. 

10. Raport w swej treści zawiera ilości i ceny dostarczonego asortymentu w danym kwartale. 11. Po weryfikacji 

raport należy przekazać Zamawiającemu drogą elektroniczną na adres email: 

przetargi@szpitalwpuszczykowie.com.pl w terminie 10 dni następujących po kwartale realizowania dostaw.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę ww. zapisów Wzoru umowy i postanawia pozostawić je 

w dotychczasowym brzmieniu. 

 

Pytanie 24 

Dotyczy: Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór umowy, § 5 ust. 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie wskazanego zapisu, w sytuacji gdy Wykonawca przenosi na siebie 

obowiązek ubezpieczenia wydzierżawianych urządzeń? Jeżeli tak proponujemy zapis: „Obowiązek ubezpieczenia 

wydzierżawianego urządzenia od wszystkich ryzyk leży po stronie Wydzierżawiającego (Wykonawcy)”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zmiany na wprowadzenie powyższych zmian we Wzorze umowy. 

 

Pytanie 25 

Dotyczy: Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór umowy, § 7 ust. 5 

Czy Zamawiający dopuści czas na przystąpienie do awarii max 12 godzin w dni robocze? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ poprzez zmianę treści § 7 ust. 5 Wzoru umowy, nadając mu następujące 

brzmienie: „Wykonawca gwarantuje, że w przypadku awarii przystąpienie do jej usunięcia wyniesie maksymalnie 

8 godzin od zgłoszenia w dni robocze. Zgłoszenie awarii nastąpi za pośrednictwem faksu (.....................), 

telefonicznie (.................) lub drogą mailową (.........................)”. 

 

Pytanie 26 

Dotyczy: Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór umowy, § 7 ust. 6 i 7 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie terminów poprzez dodanie zapisów „w dni robocze”? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ poprzez zmianę treści § 7 ust. 6 Wzoru umowy, nadając mu następujące 

brzmienie: „Czas usunięcia awarii u Zamawiającego wynosi maksymalnie do 12 godzin od przystąpienia do 

usunięcia awarii w dni robocze do 48 godzin w dni robocze w przypadku konieczności sprowadzenia części 

zamiennych”. 
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Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ poprzez zmianę treści § 7 ust. 7 Wzoru umowy, nadając mu następujące 

brzmienie: „W przypadku nieusunięcia awarii w terminie określonym w ust. 6, Wykonawca zobowiązuje się do 

dostarczenia sprzętu zamiennego o nie gorszych parametrach technicznych, nie później niż w ciągu 24 godzin w dni 

robocze (dotyczy analizatora głównego) od upływu terminu określonego w ust. 6 oraz do dokonania naprawy nie 

później niż w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia awarii, w przypadku analizatora backup czas dokonania naprawy to 

maksymalnie 5 dni roboczych”. 

 

Pytanie 27 

Dotyczy: Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór umowy, § 10 ust. 1 pkt 1-4 

Uprzejmie prosimy o dookreślenie zapisu: „za każdy dzień opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”. 

Kara powinna pełnić funkcję dyscyplinującą, a nie paraliżującą. W obecnym brzmieniu zapisu Wykonawca nie ma 

wpływu na wysokość kary – nie zależy to od jego należytej staranności. 

Odpowiedź: 

Zamawiający w powyższym zapisie Wzoru umowy wyraźnie wskazał przyczyny leżące po stronie Wykonawcy jako 

podstawę do naliczenia kary, stąd zapis ten pełni wyłącznie funkcję dyscyplinującą przez sam fakt swojego 

sformułowania. 

 

Pytanie 28 

Dotyczy: Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór umowy, § 10 ust. 1 pkt 3-5 

Uprzejmie prosimy o zmianę sposobu obliczania wysokości kar z „wartości brutto danego Sprzętu” na „wartości 

umowy w zakresie dzierżawy”. W sytuacji gdy wartość sprzętu przewyższa wartość umowy, kara byłaby wyższa niż 

wartość umowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ poprzez zmianę treści § 10 ust. 1 pkt 3-5 Wzoru umowy poprzez zamianę 

wyrażenia „wartości brutto danego Sprzętu” na „wartości umowy w zakresie dzierżawy” we wskazanych wyżej 

punktach. 

 

Pytanie 29 

Dotyczy: Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór umowy, § 11 ust. 2 w związku z § 12 ust. 3 

Prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia wzoru umowy poprzez dodanie zapisu w brzmieniu: „za wyjątkiem 

okoliczności, gdy Zamawiający zalega z płatnościami za dostarczony towar ponad 45 dni licząc od terminu zapłaty. 

Wówczas Wykonawca będzie uprawniony do powstrzymania się ze spełnieniem obowiązku kolejnych dostaw do 

dnia zapłaty całości zaległych należności”. Wykonawca na mocy postanowień umowy zobowiązany jest do 

sukcesywnego świadczenia przedmiotu umowy na rzecz Zamawiającego. Powyższym zapisem Zamawiający dokonał 

ograniczeń praw Wykonawcy przynależnych mu w przypadku nie wykonania zobowiązania Zamawiającego, 

mianowicie, w przypadku braku zapłaty za dostarczoną część przedmiotu zamówienia. 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 
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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: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do Wzoru umowy zaproponowanej powyżej zmiany. 

 

 

 


