
  Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/          /17                                           Data:  24.08.2017 r.

Dotyczy:  Przetargu  nieograniczonego na dostawę  odczynników  i  sprzętu  jednorazowego
do Laboratorium Mikrobiologicznego  na okres 24 miesięcy na potrzeby „Pro Medica” w  Ełku Sp. z o. o.
(Znak postępowania: 3490/2017).

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:

Załącznik nr 5 do SIWZ

Umowa

(§ 10 ust.  3) 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: Określono zmianę w § 10 ust. 3 projektu umowy.

(§ 10  ust.  3)  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: Określono zmianę w § 10 ust. 3 projektu umowy.

(§ 7 ust. 3 pkt a) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości NETTO miesięcznego czynszu?

Odpowiedź: Nie.

(§ 7 ust. 3 pkt b) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości NETTO miesięcznego czynszu?

Odpowiedź: Nie.



(§ 7  ust.  3  pkt  c)  Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  naliczanie  kar  od  wartości  NETTO  zamówienia
cząstkowego?

Odpowiedź: Nie.

(§ 7 ust. 3 pkt d) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości NETTO przedmiotu umowy?

Odpowiedź: Nie.

(§ 7 ust.  3 pkt d) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kary od wartości niezrealizowanej  części
umowy? Uzasadnienie:
Jeśli  dostawa  towaru  będzie  w  znaczącej  mierze  realizowana   w  sposób  prawidłowy,  a  dla  przykładu
odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, 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.

(§ 7 ust. 3 pkt a) Czy Zamawiający dopuści zmniejszenie %  naliczanej kary do max. 2% wartości NETTO
niezrealizowanej części dostawy?

Odpowiedź: Nie.

(§ 7 ust. 3 pkt a-c) Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu kar umownych, których suma
nie przekroczy 10% wartości netto przedmiotu Umowy?

Odpowiedź: Nie.

(§ 4)  Czy  Zamawiający  wprowadzi  zapis  o  ubezpieczeniu  urządzenia  na  czas  trwania  umowy  przez
Zamawiającego?  W naszej  opinii  to  po  stronie  Zamawiającego  powinno  leżeć  ubezpieczenie  urządzenia,
ponieważ Wykonawca nie posiada wiedzy, m.in. o warunkach lokalowych Zamawiającego, alarmach i innych
zabezpieczeniach w pracowni, do której przeznaczony jest oferowany aparat.
W związku z powyższym zwracamy się z wnioskiem o wprowadzenie zapisu,      
że  Zamawiający  zobowiązuje  się  w  terminie  7  dni  roboczych  do  ubezpieczenia  urządzenia  od  kradzieży
i pożaru oraz do dostarczenia Wykonawcy kopii polisy wraz z potwierdzeniem zapłaty składki. Przedmiotowa
polisa będzie zawierała cesję praw z polisy na wykonawcę.

Odpowiedź: Nie.

(§ 4)  Czy  Zamawiający  wprowadzi  zapis  o  odpowiedzialności   Zamawiającego  za  wszelkie  uszkodzenia
wynikające z nieprawidłowego użytkowania urządzenia?

Odpowiedź: Nie.



SIWZ

(Rozdział VII ust. 3) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie dokumentów w postaci elektronicznej na
płycie  CD  wraz  z  oświadczeniem  potwierdzającym  zgodność  kopii  na  płycie  z  elektronicznymi
pierwowzorami?

Odpowiedź: Tak.

(Rozdział  VII  ust.  3)  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: Tak.

Dotyczy § 2 ust. 8

Prosimy  o  doprecyzowanie  zapisów,  jakiego  terminu  ważności  artykułów  jednorazowych  oczekuje
Zamawiający?
Odpowiedź: Co najmniej 1 rok.

Dotyczy § 3 ust. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający może domagać się
realizacji do 6 dostaw cząstkowych w miesiącu, przy czym wartość dostawy 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.

Dotyczy § 7 ust. 2

Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  dodanie  do  paragrafu  sformułowania,  iż:  „Nieterminowe  dostarczenie
towaru z winy Wykonawcy może spowodować natychmiastowe zerwanie umowy bez zachowania ustawowego
terminu wypowiedzenia,  po 2-krotnym bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonywania
umowy”

Odpowiedź: Nie.



Dotyczy § 7  ust. 3  pkt. c

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 0,1 % wartości brutto
zamówienia cząstkowego za każdy dzień rozpoczęty 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 1 %  całkowitej wartości brutto
niezrealizowanej dostawy 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  365 %  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.

Dotyczy § 7 ust 3 pkt. d).

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 2 % wartości brutto
niezrealizowanej  części  umowy,  z  uwagi  na  nieadekwatność  ich  wysokości  do  danego  niespełnienia
świadczenia umowy? 

Można domniemywać,  że  Zamawiający wprowadzając wysokie  kary zamierza zdopingować Wykonawcę do
terminowego wywiązywania się ze swoich obowiązków, jednak jest wiele innych sposobów na zdyscyplinowanie
Wykonawcy. Nie trzeba od razu wprowadzać tak wysokich kar. Ich celem nie może być bowiem wzbogacanie się
z powodu nieterminowych dostaw.

W jednym ze swoich wyroków Sąd Najwyższy stwierdził, że „Według hipotezy art. 3531 k.c. zasady współżycia
społecznego ograniczają swobodę kontraktową, zaś art.  58 § 2 k.c.  wyznacza granice dopuszczalnej treści
czynności  prawnej.  Jeżeli  zastrzeżona w umowie wysokość odsetek jest  rażąco wysoka, to już tylko z  tego
powodu jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego, a w konsekwencji w tym zakresie ta część umowy
jest nieważna”. Sąd Najwyższy potwierdził także, iż przy umownym zastrzeżeniu rażąco wygórowane odsetki,
mogą być wykorzystane jako wyzysk (art. 388 k.c.).



Artykuł  3531 k.c.  należy  do  kategorii  przepisów  iuris  cogentis,  a  więc  naruszenie  któregokolwiek  z
wymienionych w nim kryteriów swobody kontraktowej wywołuje sankcję nieważności właśnie na podstawie
art. 58 § 2 k.c. W konsekwencji zastrzeżenie kar umownych w wysokościach podanych przez Zamawiającego
w SIWZ, jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego w rozumieniu art. 58 § 2 k.c., jak i art. 3531 k.c.

Ponadto tak wysokie kary, powodują, że mamy do czynienia z obowiązkiem świadczenia niewspółmiernego
ze świadczeniem wzajemnym. Dobrem chronionym w tym przypadku są indywidualne interesy majątkowe
strony oraz niewątpliwie zostaje naruszona zasada uczciwego obrotu gospodarczego, mimo, iż Zamawiający
nie jest przedsiębiorcą. Jak wspomniano ustawodawca nie określił ani kwotowo, ani procentowo stosunku
świadczenia strony, stąd wypada oceniać tą zależność według stosunków gospodarczych, czasu zawierania
umowy, przyjmując jako kryterium zasady i praktykę uczciwego obrotu.

Naszym zdaniem, ewentualne zabezpieczenie interesów Zamawiającego poprzez wprowadzanie wysokich kar
umownych, jest błędnym poglądem, bo jeżeli dochodzi już z różnych przyczyn do opóźnienia w dostawie
towaru, to przecież bez względu na wysokość kary, Zamawiający nagle nie otrzyma towaru. Kara sama w
sobie  nie  stanowi  panaceum  na  niebezpieczeństwo  niedostarczenia  towaru  i  wyrządzenia  tym  szkody
Zamawiającemu.

W związku z powyższym sugerujemy modyfikację zapisu ust. 3d)  tak, aby wysokość kar za odstąpienie od
umowy nie przekraczała 2 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

Odpowiedź: Nie.

Dotyczy § 7 ust. 5

Prosimy o usunięcie ustępu mówiącego, że:” W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia
określonego w § 9 ust. 2 umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty wobec Zamawiającego kary umownej
w wysokości 20 % iloczynu wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt. 1 umowy a czasem trwania
umowy o którym mowa w § 12 ust. 1.” 

Odpowiedź: Nie.

Dotyczy § 8 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: „Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w
terminie 7 dni od daty jej zgłoszenia.”

Odpowiedź: Nie.

Dotyczy § 8 ust. 5



Prosimy o usunięcie ustępu mówiącego, że:” Wszczęte postępowanie reklamacyjne może być podstawą do
odroczenia przez Zamawiającego terminu opłacenia danej faktury w całości lub w części.”

Odpowiedź: Nie.

Dotyczy § 12  

Czy Zamawiający rozważy wprowadzenie w powyższym paragrafie ustępu mówiącego, że:
1. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za 1 miesięcznym wypowiedzeniem,
2. Rozwiązanie, o którym mowa w pkt. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod
rygorem nieważności,
3. Każda ze stron może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia postanowień
niniejszej umowy.

Odpowiedź: Nie.

Pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia:
Dotyczy Pakietu  nr 4 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści pałeczki z końcówką bawełnianą,  pakowane indywidualnie w blistry papier-
folia?

Odpowiedź: Tak.

Dotyczy Pakietu  nr 4 pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści podłoże transportowe typu Stuart, pozostałe parametry bez zmian?  

Odpowiedź: Nie.

Dotyczy Pakietu  nr 4 pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści wymazówki o dł. 150 mm?

Odpowiedź: Nie.

Dotyczy Pakietu  nr 4 pozycja 6
Czy Zamawiający dopuści wymazówki o dł. 150 mm z końcówką wiskozową?

Odpowiedź: Nie.

Dotyczy Pakietu  nr 4 pozycja 7
Czy Zamawiający dopuści pipety o dł. 155 mm?

Odpowiedź: Tak.



Dotyczy Pakietu  nr 4

Czy należy rozumieć, że w pozycjach gdzie nie jest podana wielkość opakowania Wykonawca powinien
wycenić 1 sztukę, w pozostałych przypadkach opakowanie?

Odpowiedź: Tak.

Pakiet 5, poz. 1: Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie testu kasetkowego pakowanego po 20 oznaczeń

w ilości 40 opakowań ?

Odpowiedź: Tak.

Pakiet 5, poz. 2: Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie testu kasetkowego pakowanego po 20 oznaczeń

w ilości 30 opakowań ? 

Odpowiedź: Tak.

Pakiet 5, poz. 2: Czy Zamawiający wymaga aby test zawierał dodatkowo kontrolę pozytywną ?

Odpowiedź: Nie.

Pakiet 5, poz. 3: Czy Zamawiający wymaga aby test zawierał dodatkowo kontrolę pozytywną ?

Odpowiedź: Nie.

Pakiet 5, poz. 4: Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie testu immunochromatograficznego z kontrola

poztywną o czułości i swoistości diagnostycznej powyżej 99% dla toksyn A i B, oraz czułości analitycznej 0,8

ug/ml dla GDH, pakowanego po 20 oznaczeń w ilości 14 opakowań ? 

Odpowiedź: Tak.

Pakiet 5, poz. 5: Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie testu kasetkowego pakowanego po 25 oznaczeń

w ilości 5 opakowań ?



Odpowiedź: Tak.

Dotyczy: SIWZ

1. Czy  w pakiecie  3,  w  poz.  6  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  testu  w  formie  pasków
diagnostycznych? Pasek diagnostyczny zmienia kolor wskazując na dodatni wynik testu. 

Odpowiedź: Tak.

2. Czy w pakiecie 3, w poz. 22-41 Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację tabeli  asortymentowo-
cenowej poprzez wpisanie przez Wykonawcę własnych wielkości opakowań i przeliczenia ich zgodnie z
oczekiwaniami Zamawiającego.

Odpowiedź: Tak.

3. Czy w pakiecie 3, poz. 39, Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynników do barwienia
metodą Grama konfekcjonowanych po 240ml?

Odpowiedź: Tak.

4. Czy w pakiecie 4, poz. 8 i 9 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ez kalibrowanych pakowanych
po 20 sztuk w woreczek strunowy?

Odpowiedź: Tak.

1. Dotyczy przedmiotu zamówienia

pakiet IV
1. Dot. poz. 1 Czy akceptuje się opakowanie papierowo-foliowe (blistr)?

Odpowiedź: Tak.

2. Poz. 2 Czy można zaoferować aplikator o normalnej końcówce (nie mini)?

Odpowiedź: Nie.

3. Poz. 5 Czy akceptuje się dł. 15 cm?

Odpowiedź: Nie.

4. Poz. 6 Czy można zaoferować wacik wiskozowy?

Odpowiedź: Nie.



5. Poz. 6 Czy akceptuje się dł. 15 cm?

Odpowiedź: Nie.

6. Poz. 7 Czy akceptuje się pipetki 3 ml?

Odpowiedź: Nie.

7. Poz. 8-9 Czy akceptuje się ezy pakowane po 20 szt. (sterylne)?

Odpowiedź: Tak.

8. Poz. 10 Czy akcetuje się pojemniki 100 ml?

Odpowiedź: Nie.

9. Poz. 12 Czy akceptuje się końcówki pak. po 1000 szt. i wycenę takiego opakowania?

Odpowiedź: Tak.

Dotyczy postępowania
1. Czy należy złożyć Załącznik Nr 1 Opis przedmiotu zamówienia oraz Załącznik Nr 8
Formularz asortymentowo cenowy w ofercie?

Odpowiedź: Tak.

Pakiet IV 

Poz.  1  -  Czy  Zamawiający  zaakceptuje  sterylną  pałeczkę  drewnianą  z  końcówką  bawełnianą,  spełniającą  pozostałe

wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Tak.

Poz.  1  -  Czy  Zamawiający  zaakceptuje  sterylną  pałeczkę  plastikową  z  końcówką  wiskozową,  spełniającą  pozostałe

wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Tak.

Poz. 5 - Czy Zamawiający zaakceptuje wymazówkę o długości aplikatora 16,5 cm (tj. korek + wymazówka), spełniająca

pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Nie.



Poz. 6 - Czy Zamawiający zaakceptuje wymazówkę o długości aplikatora 15,5 cm (tj. korek + wymazówka, spełniająca

pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Nie.

Poz. 8, 9 - Czy Zamawiający zaakceptuje ezy pakowane po 5 sztuk lub 20 sztuk?

Odpowiedź: Tak.

Poz. 8, 9 - Czy Zamawiające zaakceptuje ezy posiadające deklarację pojemności wystawioną przez producenta?

Odpowiedź: Tak.

Poz. 11 - Czy Zamawiający zaakceptuje sterylne końcówki żółte o poj. 5-200 µl pakowane po 5 szt. bądź pakowane w

rakach po 96 sztuk?

Odpowiedź: Tak,  pakowane w rakach po 96 sztuk.

Poz.  12  -  Czy  Zamawiający  zaakceptuje  sterylne  końcówki  niebieskie  o  poj.  100-1000  µl  pakowane po  5  szt.  bądź

pakowane w rakach po 96 sztuk?

Odpowiedź: Tak,  pakowane w rakach po 96 sztuk.



Pakiet V

Poz. 5 - Czy Zamawiający zaakceptuje testy pakowane po 25 ozn. oferując 5 takich opakowań?

Odpowiedź: Tak.

Dotyczy Pakietu nr III

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie krążków w poz. 7-9 o średnicy 6 mm ?

Odpowiedź: Nie.

Z poważaniem


