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Wszyscy Wykonawcy     
 
 
 
 
ZP - 3184 /18 
 
Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawy odczynników wraz z dzierżawą aparatów dla 
Laboratorium Analitycznego (znak sprawy: Z/34/PN/18). 
 
 
 

W związku z wpłynięciem zapytań od Wykonawców 
Zamawiający niniejszym udziela następujących odpowiedzi: 

 
1. Dotyczy SIWZ, Zadanie 3, Załącznik nr 2 – Opis techniczny. pkt. 24: 

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga jednego rodzaju krwi kontrolnej dla 
wszystkich oznaczanych parametrów krwi obwodowej na trzech poziomach wysokim, normalnym 
i niskim? 

Odp. Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 2 do SIWZ tj. opis techniczny w zakresie zadania 3                  
w pkt. 24 poprzez dodatnie zdania o treści: „Zamawiający wymaga jednego rodzaju krwi 
kontrolnej dla wszystkich oznaczanych parametrów krwi obwodowej na trzech poziomach 
(niski, normalny, wysoki).”  
 
2. Dotyczy SIWZ, Część XVI Ogólne warunki umowy: 

Pkt. 2.7: Prosimy o usunięcie ww. postanowienia projektu umowy. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, aby móc zbierać odpady po środkach niebezpiecznych, 
zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, wymagane jest zezwolenie 
na zbieranie odpadów. Ponadto, zgodnie z ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami 
opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 888), która obowiązuje od 2014 roku koszty 
gospodarowania wytworzonego odpadu ponosi posiadacz, wytwórca odpadu (w tym przypadku 
Szpital – Zamawiający) i zgodnie z ustawą o  odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) zobowiązany 
jest do przekazania odpadu firmie, która posiada stosowne zezwolenia. Przyjęcie odpadu bez 
stosownych zezwoleń grozi karą zarówno po stronie przekazującego, jak i przyjmującego odpad. 
W związku z powyższym scedowanie odpowiedzialności odbioru pustych opakowań po 
odczynnikach na Wykonawcę jest niezgodne z prawem, ponieważ to Zamawiający jest wytwórcą 
odpadu i on powinien zutylizować powstały odpad, bez względu na to czy jest on niebezpieczny 
czy nie. 

Odp. Zamawiający wykreśla z SIWZ z pkt. XVI  zapis punktu 2.7. „Wykonawca systematycznie 
będzie odbierał na swój koszt opakowania po odczynnikach zawierających w swoim składzie 
substancje niebezpieczne.” pozostawiając numerację punktu XVI. 2 bez zmian. 
 
3. Pkt. 2.10: Prosimy o doprecyzowanie 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. 

Odp. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 
 
4. Pkt. 4.2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację sposobu rozliczania za dostarczone 

odczynniki i materiały eksploatacyjne, gdyż ze względów technicznych i księgowych po stronie 
Wykonawcy nie ma możliwości wystawiania faktur zbiorczych? 

Odp. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 
 
5. Pkt. 4.4: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu „uwzględniający ceny dostarczonego 

asortymentu” na „określający rodzaj i ilość dostarczonego asortymentu”? 
, aby do każdej dostawy nie była załączana faktura VAT? 
Ze względu na stosowaną przez Wykonawcę politykę bezpieczeństwa i ochronę danych 
stanowiących informację handlowe, faktury wystawiane są przez pracownika Wykonawcy                 
w biurze w dniu dostawy towaru do Zamawiającego, a wraz z towarem Wykonawca załącza 
dokument dostawy, potwierdzający ilość, rodzaj towaru będącego przedmiotem dostawy. 

Odp. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 
 
6. Pkt. 4.6: 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. 490 KC gdy spełnienie świadczenia 
przez drugą stronę staje się wątpliwe ze względu na jej stan majątkowy, strona zobowiązana do 
wcześniejszego świadczenia może powstrzymać się z jego spełnieniem do czasu gdy druga strona 
zaofiaruje świadczenie wzajemne lub nie da stosownego zabezpieczenia. 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanego zapisu i pozostaje przy 
zapisach SIWZ. 
 
7. Pkt. 5.1: Prosimy o uzupełnienie zapisu poprzez dodanie zdania: 

„Obowiązek naliczania kar umownych nie dotyczy okoliczności, gdy Wykonawca wstrzyma 
kolejne dostawy na skutek zwłoki Zamawiającego w zapłacie ceny zakupu ponad 45 dni licząc od 
terminu zapłaty.” 

Odp. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 
 
8. Pkt. 5.1: Prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia wzoru umowy poprzez dodanie zapisu                

w brzmieniu: 
„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową w wysokości 5% wartości netto niezrealizowanej 
części umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego,            
z wyłączeniem okoliczności, o której mowa w pkt. 7 umowy”. 

Odp. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 
 
9. Dotyczy: Ogólne warunki umowy: 

Prosimy o zmianę słowa „bezpłatnie” na zwrot „w ramach wynagrodzenia umownego”. 
Odp. Zamawiający zmienia zapis SIWZ w pkt. XVI. 3.1. na następujący: “3.1. Wykonawca 
zobowiązuje się przez czas trwania umowy w ramach wynagrodzenia umownego do obsługi 
serwisowej dzierżawionych aparatów (zadania 1-3) oraz stacji uzdatniania wody (zadanie 2).” 
 
10. Dotyczy: Ogólne warunki umowy: 

Prosimy o potwierdzenie, że przez dni robocze Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do 
piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 



Odp. Przez dni robocze Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni 
ustawowo wolnych od pracy. 
 
11. Dotyczy: Ogólne warunki umowy: 

Dotyczy punktu 3.2: Prosimy o zmianę treści na „urządzenie zastępcze w okresie napraw 
przekraczających 21 dni”. W  przypadku, gdy czas naprawy będzie dłuższy Wykonawca 
zobowiązuje się w terminie 21 dni dostarczyć na swój koszt Zamawiającemu urządzenie zastępcze  
o identycznym zastosowaniu i nie gorszych parametrach technicznych w celu umożliwienia 
Zamawiającemu dalszej bieżącej eksploatacji w czasie naprawy. W przypadku niedotrzymania 
terminu dostarczenia urządzenia zastępczego Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia 
uzasadnionych i udokumentowanych kosztów badań zleconych innym podmiotom do czasu 
dostawy urządzenia zastępczego lub do czasu uruchomienia naprawionego Analizatora w siedzibie 
Zamawiającego. 

Odp. Zamawiający zmienia zapis w pkt. XVI. 3.2. „•urządzenie zastępcze w okresie napraw 
przekraczających 21 dni, (...)” na następujący: „•urządzenie zastępcze w okresie napraw 
przekraczających 72 godziny, W  przypadku, gdy czas naprawy będzie dłuższy Wykonawca 
zobowiązuje się w terminie 21 dni dostarczyć na swój koszt Zamawiającemu urządzenie 
zastępcze  o identycznym zastosowaniu i nie gorszych parametrach technicznych w celu 
umożliwienia Zamawiającemu dalszej bieżącej eksploatacji w czasie naprawy. W przypadku 
niedotrzymania terminu dostarczenia urządzenia zastępczego Wykonawca zobowiązuje się do 
pokrycia uzasadnionych i udokumentowanych kosztów badań zleconych innym podmiotom do 
czasu dostawy urządzenia zastępczego lub do czasu uruchomienia naprawionego Analizatora          
w siedzibie Zamawiającego; (...)” 
 
12. Dotyczy: Ogólne warunki umowy: 

Dotyczy punktu 3.2: Prosimy o doprecyzowanie, że opisywane terminy dotyczą dni roboczych od 
poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

Odp. Terminy określone w SIWZ z adnotacją „dni robocze”  dotyczą dni roboczych od poniedziałku 
do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 
 
13. Dotyczy: Ogólne warunki umowy: 

Dotyczy punktu 3.2: Prosimy o doprecyzowanie, że wymiana na urządzenie nowe, wolne od wad 
nastąpi w  przypadku powtarzających się awarii tego samego elementu, wymagających 
interwencji serwisowych. 

Odp. Zamawiający zmienia zapis w pkt. XVI. 3.2. „• wymianę urządzenia na nowe, wolne od wad                
– w przypadku powtarzających się awarii wymagających trzykrotnej interwencji serwisowej, (...)”           
na nastepujący: „• wymianę urządzenia na nowe, wolne od wad – w przypadku powtarzających 
się awarii tego samego elementu wymagających trzykrotnej interwencji serwisowej, (...)”. 

 
14. Dotyczy: Ogólne warunki umowy: 

Dotyczy punktu 5.1: Prosimy o ograniczenie wysokości kar umownych do 10% rocznej wartości 
umowy netto. 
Podstawą powinno być odniesienie do konkretnej kwoty zgodnie z wyrokiem SN z 8 lutego 2007 I 
CSK 420/06 Sformułowanie art. 483 § 1 k.c. dopuszczające zastrzeżenie kary umownej                      
w "określonej sumie" w sposób jednoznaczny prowadzi do wniosku, że kara ta powinna być               
w chwili zastrzegania wyrażona kwotowo. Dopuszczalne byłoby posłużenie się innymi 
miernikami wysokości, np. ułamkiem wartości rzeczy albo ułamkiem innej sumy (wartości 
kontraktu), jeżeli ustalenie kwoty byłoby tylko czynnością arytmetyczną, natomiast przyjęcie 
konstrukcji prawnej zakładającej ustalanie w przyszłości podstawy naliczania kary umownej nie 
byłoby zgodne z art. 483 § 1 k.c. i stanowiłoby inną czynność prawną.  

Odp. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 
 

15. Dotyczy: Ogólne warunki umowy: 
Dotyczy punktu 5: Prosimy o dodanie akapitu o treści:  
„Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa 
nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym 
zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub 
pozostająca z nią w  związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym 
z tytułu kar umownych) ograniczona jest do 15% wynagrodzenia netto. Wykonawca nie ponosi         



w takiej sytuacji odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, 
utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, 
odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom.” 
Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której 
standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy,                    
w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna 
przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie 
funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie 
odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata 
Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a  wyznaczony pułap kar 
umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym 
czynnikiem „motywującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy. 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanego zapisu i pozostaje przy 
zapisach SIWZ. 
 
 

W załączeniu zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SIWZ zadania 3. 
 
 

Zamawiający przesuwa termin składania ofert przetargowych do dnia 19.11.2018 r.                      
do godziny 12:30. 
 Wskutek przedłużenia terminu składania ofert Zamawiający zmienia termin otwarcia ofert na 
dzień 19.11.2018 r. na godzinę 13:00. 

 
 

W związku z wprowadzonymi zmianami zmianie ulega treść specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w pkt. X i XI., które otrzymują brzmienie: 

 

X. Opis sposobu przygotowywania oferty: 

Oferta powinna być napisana w j. polskim, maszynowo, komputerowo lub nieścieralnym 
atramentem.  
Wskazane jest aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane. 
Wskazane jest aby wszystkie strony oferty były zszyte, zbindowane lub w inny sposób trwale 
złączone    w celu zapobieżenia ich dekompletacji.  
Wskazane jest aby pierwszą stronę oferty przetargowej stanowił spis treści zawierający wykaz 
dokumentów wchodzących w skład oferty, z podaniem numeru strony oferty, na której dany 
dokument się znajduje oraz ilość wszystkich stron oferty. 
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w 
celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, 
który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, 
winien poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania                  
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich 
wartość bez kwoty podatku. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania              
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów                   
i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się podatek od 
towarów i usług, który Zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 
W związku z tym, w takim przypadku cena podana przez takiego Wykonawcę w ofercie jako 
„cena brutto” nie może zawierać podatku VAT, który Zamawiający będzie miał obowiązek 
rozliczyć.  
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być zamknięta w sposób 
gwarantujący zachowanie w poufności jej zawartości oraz zabezpieczający jej nienaruszalność 
do terminu  otwarcia ofert. Koperta powinna być zaadresowana według poniższego wzoru: 

„Przetarg nieograniczony – dostawy odczynników wraz z dzierżawą aparatów  
dla Laboratorium Analitycznego 



Znak sprawy: Z/34/PN/18 
„Nie otwierać przed 19.11.2018 r. godz. 13.00” 

Wskazane jest, aby Wykonawca umieścił w kopercie zawierającej ofertę również osobną 
kopertę zawierająca dokumenty zastrzeżone, jeżeli zachodzi taki przypadek. 

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 
Ofertę należy złożyć pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście w Regionalnym Szpitalu 
Specjalistycznym im. dr. Władysława Biegańskiego,  ul. L. Rydygiera 15/17, 86-300 
Grudziądz, Budynek T, I piętro, pok. nr 108a, codziennie od godz. 8.00 do godz. 14.00 
(oprócz dni wolnych od pracy), nie później niż do 19.11.2018 r. godz. 12.30. 
Otwarcie ofert nastąpi w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Władysława 
Biegańskiego w Grudziądzu, ul. L. Rydygiera 15/17, Budynek T, parter, Dział Zamówień 
Publicznych w dniu 19.11.2018 r. o godz. 13.00. Wykonawcy mogą być obecni przy 
otwieraniu ofert. 

 

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje 
dotyczące: 
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
c) cen zawartych w ofertach. 
Informacje te zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.przetargi.bieganski.org                  
w miejscu, w którym zostało zamieszczone ogłoszenie o przedmiotowym postępowaniu. 

 
 
Zamawiający informuje, że w dniu 06.11.2018 r. przekazał Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 
zmianę treści ogłoszenia w powyższym zakresie 
 


