
   Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/          /17                                         Data: 01.02.2017  r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego dostawę pasków do badania moczu  wraz  z dzierżawą analizatora  
na potrzeby „Pro Medica” w  Ełku Sp. z o. o.  (Znak postępowania:249/2017).

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych  (t.j.   Dz. U. z 2015 r. poz.

2164 ze zm.,)  Zamawiający  przekazuje  treść  zapytań  dotyczących  zapisów  specyfikacji  istotnych

warunków zamówienia  wraz  z  wyjaśnieniami.  W  przedmiotowym  postępowaniu  wpłynęły  następujące

pytania:

Dotyczy SIWZ:

Dotyczy Załącznika nr 1, pkt. 6 parametrów wymaganych:
1. Czy Zamawiający wymaga aby analizator  posiadał  funkcję automatycznie generowanego alarmu o

zapełnieniu pojemnika na odpady?
Ad. 1. Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy Załącznika nr 1, pkt. 7 i 8parametrów wymaganych:
2. Czy Zamawiający wymaga aby analizator posiadał możliwość wydruku i podglądu danych kalibracji z

wartościami dla wszystkich oznaczanych parametrów fizykochemicznych moczu?
Ad. 2. Tak. 

Dotyczy Załącznika nr 1, pkt.9 parametrów wymaganych:
3. Prosimy o doprecyzowanie czy przez ww warunek Zamawiający wymaga aby parametr "barwa" był

automatycznie  oznaczany  przez  aparat  bez  udziału  operatora  oraz  miał  możliwość  manualnego
dopisania przez użytkownika klarowności moczu ?
Ad. 3. Tak. 

Dotyczy Załącznika nr 1, pkt.12 parametrów wymaganych:
4. Prosimy  o  doprecyzowanie  czy  należy  podać  nazwę  substancji  eliminującej  wpływ  kwasu

askorbinowego?
Ad. 4. Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy wzoru umowy
Dot.: Załącznik nr 5a do SIWZ - projekt umowy

5. Par. 4 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia 
faktury?
Ad. 5 . Nie. 



6. Par. 5 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to by termin ważności wynosił 3 miesiące?
Ad. 6. Zamawiający dopuszcza.

7. Par.  7  Prosimy o dodanie  zapisu o  brzmieniu:  „Zamawiający może w każdym czasie  odstąpić  od
żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.
Ad. 7. Nie. 

8. Par.  8  ust.  1  Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  dodanie:  ,,Zmiana,  o  której  mowa  w  zdaniu
poprzedzającym, nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga aneksu.”
Ad. 8. Nie. 

9. Par. 8 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało 
po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z 
wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?
Ad. 9. Nie. 
 
Dot.: Załącznik nr 5b do SIWZ- umowa dzierżawy

10. Par. 2 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin dostawy analizatora wynosił   21 dni od daty
podpisania umowy a termin ich instalacji 7 dni od daty dostarczenia?
Ad. 10. Nie. 

11. Par. 2 ust. 4 pkt c) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ,,bezpłatnie przeszkoli'' na ,,przeszkoli w 
ramach czynszu dzierżawnego’’?
Ad. Tak. 

12. Par. 2 ust.  5 pkt a) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ,,bezpłatny serwis gwarancyjny''  na
,,serwis gwarancyjny w ramach czynszu dzierżawnego''?
Ad. 12. Nie dotyczy. 

13. Par. 2 ust. 5 pkt c) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ,,h'' na ,,godzin w dni robocze''?
Zamawiajacy wyraża zgodę.

14. Par. 2 ust. 5 pkt f) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy?
Ad. 14. Nie. 

   
15) Czy Zamawiający przez zapis w siwz  „dni robocze” rozumie „dni robocze od poniedziałku od piątku z
wyłączeniem dniu ustawowo wolnych od pracy”?
Ad. 15.  Tak. 

Dotyczy pkt. 15 załącznika nr 1 do SIWZ:
16) Prosimy  o  doprecyzowanie  czy  Zamawiający  dopuści  do  udziału  w  postępowaniu  przetargowym
analizator do badania moczu, który można połączyć przez LIS z aparatem do osadów Iris iQ200?
Ad. 16. Tak. 

17) Dotyczy zapisów umowy oraz załącznika nr 1: Prosimy o zastąpienie słowa „bezpłatnie” w zapisach
dokumentacji przetargowej na zwrot „w ramach wynagrodzenia umownego” 



Słowo „bezpłatne” / „nieodpłatne” sugeruje umowę darowizny a jest to zamówienie publiczne, czyli umowa
na odpłatne świadczenie dostawę, usług i robót. Stąd zamiast używać słowa „bezpłatne”, „nieodpłatne”
należy używać sformułowania „w ramach wynagrodzenia umownego”.
Ad. 17. Zamawiajacy zastępuje w/w wyrazy na w ramach wynagrodzenia umownego. 

18) Dotyczy § 7  umowy załącznik nr 5a do SIWZ: Wnioskujemy o zmianę zapisów umowy dotyczących
wysokości kar umownych i ograniczeń w tym zakresie:

„1. Sprzedający zobowiązuje się zapłacić kary umowne jak poniżej:

a) Kara umowna za każdy dzień rozpoczęty zwłoki w dostawie wynosić będzie 1%

wartości  netto  zamówienia  cząstkowego,  ,  jednak  łącznie  nie  więcej  niż  10% łącznej  wartości  netto
umowy;

b)  Kara  umowna  w  przypadku,  gdy  Kupujący  odstąpi  od  umowy  z  powodu  okoliczności,  za  które
odpowiada Sprzedawca wynosić będzie 5 % wartości netto niezrealizowanej części zamówienia;

Uzasadnienie:
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.

      Ad. 18 Nie. 

19. Dotyczy § 8 ust. 4  umowy załącznik nr 5a do SIWZ: Wnioskujemy o poprawienie zapisu umowy oraz
doprecyzowanie wg propozycji:
„Kupującemu  przysługuje  prawo  odstąpienia  od  umowy  w  przypadku  zwłoki  przekraczającej  5  dni
roboczych  w  dostawie  zamawianych  odczynników  do  badań  moczu,  po   bezskutecznym  1-krotnym
pisemnym wezwaniu Wykonawcy do wywiązania się z zobowiązania wynikającego z umowy i wyznaczeniu
dodatkowego terminu na wykonanie umowy, nie krótszego niż 5 dni roboczych”.

       Ad. 19. Nie. 

20. Dotyczy § 9 ust. 3  umowy załącznik nr 5a do SIWZ: Wnioskujemy o doprecyzowanie zapisu umowy
wg propozycji
„3. Reklamacja winna być załatwiona przez Dostawcę w terminie 5 dni roboczych od daty jej pisemnego
zgłoszenia za pośrednictwem faksu nr …………………….. lub e-mail: ………………………………….” 

       Ad. 20. Tak. Zamawiajacy modyfikuje projekt umowy. 

21.  Czy Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  asortymentu  z  terminem ważności  minimum 10
miesięcy od daty dostawy?
Ad 21. Tak. 

22. Dotyczy § 2 ust. 2  umowy dzierżawy załącznik nr 5b do SIWZ: Wnioskujemy o wydłużenie terminu
dostawy analizatora do 21 dni od daty zawarcia  umowy?



Ad. 22. Nie. 

23.  Dotyczy  §  2  ust.  5   umowy  dzierżawy  załącznik  nr  5b  do  SIWZ:  Wnioskujemy  o  zmianę  i
doprecyzowanie zapisów umowy dotyczących serwisowania zaoferowanego sprzętu wg propozycji:
„5. Ponadto Wynajmujący zapewni w cenie oferty:
a) świadczenia serwisowe dotyczące naprawy sprzętu wymienionego w § 1 podczas trwania umowy.
Ad. a. Tak.  Modyfikacja umowy. 
b) Wynajmujący będzie świadczył w cenie oferty usługi serwisowe związane z bieżącą konserwacją
zestawu/zgodnie z kartą gwarancyjną , oraz z tytułu awarii.
Ad. b. W cenie oferty. Modyfikacja umowy. 
c) czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii – do 48 h od zgłoszenia, czas usunięcia
zgłaszanej awarii – 72 h; obowiązuje w dni robocze (przez dni robocze rozumie sie dni od poniedziałku do
piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, godz. 8.00-17.00) 
Ad. c. Od poniedziałku do piatku. Modyfikacja umowy. 
d) W  przypadku  naprawy  trwającej  dłużej  niż  4  dni  robocze  –  Wynajmujący  zapewni  urządzenie
zastępcze o nie gorszych parametrach lub zapewni wykonania badań w laboratorium zewnętrznym.
Ad. d.  Modyfikacja umowy. 
e) koszt napraw oraz części zamiennych użytych do ich wykonywania ponosi Wykonawca, za wyjątkiem
okoliczności,  gdy  konieczność  dokonania  napraw powstała  z  winy  Najemcy na  skutek  nieprawidłowej
eksploatacji  przedmiotu umowy,  niezgodnie z instrukcją obsługi analizatora.  Wówczas koszty napraw i
części zamiennych pokrywa Najemca. Nie dotyczy w przypadku braku przeszkolenia użytkownika .
Ad. e. Modyfikacja umowy. 
(Zgodnie z zaleceniami i standardami użytkowania urządzenia medycznego , obsługa urządzenia może
być wykonywania tylko przez Personel przeszkolony w zakresie obsługi urządzenia , dlatego zapis „Nie
dotyczy w przypadku braku przeszkolenia użytkownika” winien być wykreślony z w/w treści”.      

24.  Dotyczy  §  2  ust.  5  f)   umowy  dzierżawy  załącznik  nr  5b  do  SIWZ:  Wnioskujemy  o  zmianę  i
doprecyzowanie zapisu umowy wg propozycji:
„f) W przypadku powtarzającego się 3-krotnego wystąpienia usterki tego samego podzespołu analizatora –
w przeciągu 12 miesięcy wydzierżawiający zobowiązuje się do wymiany wadliwego urządzenia na nowy,
wolny od wad w terminie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia trzeciej usterki.
Ad. 24. Nie. 

Z poważaniem: 
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