
   Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/          /17                                         Data: 21.02.2017  r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do badań hematologicznych wraz  z dzierżawą

2 analizatorów na okres 36 miesięcy na potrzeby  „Pro Medica” w  Ełku Sp. z o. o.  (Znak postępowania:

816/2017).

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, Projekt umowy – Załącznik nr 5a:

Pytanie  1)  §3  ust.  1:  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.

 Ad. 1. Nie.

Pytanie  2)  §4  ust.  1: Prosimy  o  odpowiednią  modyfikację  postanowienia  zawartego  w niniejszym paragrafie
poprzez zastąpienie zapisu „w terminie 30 dni od daty dostarczenia przez Sprzedającego faktury VAT”  wyrażeniem
„w terminie 30 dni od daty wystawienia przez Sprzedającego faktury VAT. Jeżeli Zamawiający otrzyma fakturę po
upływie 5 dni od daty jej wystawienia, termin płatności liczy się od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego”.

Ad. 2. Nie. 

 

Pytanie 3) §4:  Prosimy o dodanie postanowienia w następującym brzmieniu: 

„W wypadku przekroczenia terminu zapłaty Sprzedawca będzie uprawniony do naliczania odsetek ustawowych
zgodnie  z  ustawą  o  terminach  zapłaty  w  transakcjach  handlowych  z  dnia  8  marca  2013  r.  za  każdy  dzień
opóźnienia w zapłacie.”

Ad. 3. Nie. 



Pytanie 4) §4: Prosimy o dodanie postanowienia w następującym brzmieniu:

„Na wypadek zwłoki Kupującego w zapłacie ceny zakupu ponad 30 dni licząc od terminu zapłaty, Sprzedawca
będzie uprawniony do powstrzymania się ze  spełnieniem obowiązku kolejnych dostaw do dnia zapłaty  całości
zaległych należności”.

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
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.

Ad. 4. Nie.

Pytanie 5) §6 ust. 1:  Zamawiający zastrzega sobie prawo korygowania wielkości zamówienia w trakcie realizacji
umowy.  W  związku  z  powyższym  prosimy  o  zastrzeżenie,  iż  ograniczenie  zamawianego  asortymentu  nie
przekroczy 20% poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:

„,przy czym zmniejszenie wielkości zamówienia w trakcie realizacji umowy nie przekroczy 20%”.

Ad. 5. Nie. 

Pytanie 6) §6 ust. 3:  Prosimy o uzupełnienie postanowienia zapisem w brzmieniu:

„(..) lub do wyczerpania całkowitej wartości umowy określonej w §1 niniejszej umowy”.

Ad. 6. Nie.

Pytanie 7)  §7 ust.  1 pkt.  a)  i  b): Prosimy o modyfikację niniejszych postanowień umowy w taki  sposób, aby
wysokość kar umownych naliczana była od wartości netto zamiast brutto. 

Wykonawca wskazuje, iż VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić
do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści
ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Jeżeli tak, prosimy o odpowiednią modyfikację zapisu SIWZ, Rozdział IV. Termin wykonania zamówienia, ust. 2 a) i
b).

Ad. 7. Nie. 

Pytanie  8) §7: Prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia wzoru umowy poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:

„Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umową w wysokości 5% wartości netto niezrealizowanej części umowy w
przypadku odstąpienia od umowy przez Sprzedającego z winy Kupującego”.

Ad. 8. Nie. 

Pytanie 9) §7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu:

"Łącznie wysokość kar umownych nie może przekroczyć 10% wartości umowy, określonej w §1 niniejszej umowy".



Ad. 9. Nie. 

Pytanie  10)  §8  ust.  4:  Prosimy  o  modyfikację  ww.  postanowienia  poprzez  dodanie  zdania  w  następującym
brzmieniu: 

„Przed  zastosowaniem  jednak  powyższego  środka,  Zamawiający  zobowiązany  jest  wezwać  Wykonawcę  do
spełnienia świadczenia, wyznaczając mu odpowiedni termin do wykonania obowiązku umownego.”

Ad. 10. Nie. 

Pytanie 11) §9 ust. 1:  Z uwagi na treść zawartą w §9 ust.  2, prosimy o usunięcie niniejszego ustępu,  celem
ujednolicenia zapisów dotyczących składania reklamacji. 

Ad. 11. Nie.

 

Pytanie 12 ) §9 ust. 3: Prosimy o zastąpienie słowa „załatwiona” zwrotem „rozpatrzona”.

Ad. 12. Nie. 

II. Dotyczy SIWZ, Projekt umowy dzierżawy– Załącznik nr 5b:

Pytanie 13) §2 ust. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie sprzętu w terminie do 14 dni roboczych od
daty podpisania umowy?

Umowa uzyskuje moc obowiązującą w chwili podpisania przez obie strony, w sytuacji gdy jest podpisywana w trybie
korespondencyjnym, nie zostaje podpisana przez obie strony jednocześnie, lecz dopiero po złożeniu ostatniego
podpisu, a zatem termin na dostawę analizatora winien biec od daty podpisania nie zawarcia umowy, a także winny
to być dni robocze.

Ad. 13. Nie. 

Pytanie  14)  §2  ust.  5  c):  Czy Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  doprecyzowanie  czasu  odpowiedzi  serwisu  na
zgłoszenie awarii poprzez dodanie zapisu „w dni robocze”?

Ad. 14. Tak. 

Pytanie 15) §2 ust. 5 c):  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie czasu usunięcia zgłaszanej awarii
poprzez dodanie zapisu „72h od reakcji serwisu na zgłoszenie awarii...”?

Ad. 15) Nie. 

Pytanie  16)  §2  ust.  5  f):  Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę,  aby  termin  wyznaczony  do  wymiany  wadliwego
urządzenia na nowy liczony był w dniach roboczych?

Ad. 16. Tak. 

Pytanie 17) §3 ust. 1: Prosimy o uzupełnienie postanowienia wzoru umowy zapisem w  brzmieniu: „zawartymi w



instrukcji obsługi producenta analizatorów”.

Ad. 17. Nie. 

 

Pytanie 18) §3:  Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie ustępu w brzmieniu:

„Najemca  ma obowiązek  przestrzegania  instrukcji  obsługi  wydzierżawionego sprzętu  oraz używania  wyłącznie
odczynników będących przedmiotem umowy dostawy.

Nieprzestrzeganie  wymogów  określonych  powyżej  spowoduje  obciążenie  Najemcy  kosztami  ewentualnego
przeglądu i naprawy sprzętu oraz może spowodować odstąpienie od umowy przez Wynajmującego ze skutkiem
natychmiastowym”.

Ad. 18. Nie. 

 

Pytanie 19) §5 ust. 1: Prosimy o poprawę omyłki pisarskiej poprzez dodanie po zwrocie „płatny do 30” wyrażenia
„dnia”.

Ad. 19. Tak. 

 

Pytanie 20 ) §6 ust. 1:  Prosimy o uzupełnienie zdania pierwszego postanowienia zapisem w brzmieniu: „(..) lub do
obowiązywania umowy na dostawy odczynników”.

Ad. 20. Nie. 

Dotyczy SIWZ, Opis Przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr 1 do SIWZ, Tabela: Wymagane parametry:

  Pytanie 21)   Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora 28-parametrowego, z podajnikiem na 20
próbek, z możliwością płynnego dokładania próbek  w trakcie pracy (pkt. 1)?

  Ad. 21. Tak. 

  Pytanie 22) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora głównego o wydajności 70 oznaczeń na
godzinę oraz analizatora pomocniczego o wydajności 60 oznaczeń na godzinę (pkt. 6)?

  Ad. 22. Tak. 

  Pytanie 23) Czy Zamawiający wymaga, aby parametr służący do oceny niedojrzałych komórek był parametrem
diagnostycznym, wysyłanym do LIS (pkt. 8)?

  Ad. 23. Wymaga. 

 Pytanie  24)  Dotyczy  pkt.  23:  Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę,  aby  termin  ważności  odczynników  do  badań
hematologicznych wynosił co najmniej 5 miesięcy, z wyłączeniem krwi kontrolnej, dla której termin ważności jest
zgodny z harmonogramem dostaw materiału kontrolnego dostępnym na stronie www....................pl?. 



Odczynniki do analizatorów hematologicznych najnowszej technologii są odczynnikami specjalistycznymi, które
nie posiadają aż tak długich okresów ważności jak wymaga Zamawiający. Dodatkowo Zamawiający zamawiał
będzie odczynniki  partiami,  co gwarantuje  nawet  przy ważności  odczynników min.  5 miesięcy,  że odczynniki
zawsze będą miały długi okres ważności.
Krew kontrolna jest materiałem o krótkim okresie ważności  ze względu na rodzaj materiału, dostarczana jest
zgodnie z harmonogramem tak,  aby Zamawiający miał  zawsze ważną krew, gdyż  skalkulowana jest  w ilości
uwzględniającej  zarówno  ważność  jak  i  ilość  wymaganą  przez  Zamawiającego.  Obecnie  nie  ma  na  rynku
dostępnej krwi kontrolnej o dłuższym okresie ważności.

Jeżeli tak, prosimy o odpowiednią modyfikację zapisu zawartego w Załączniku nr 5a do SIWZ – Projekt umowy w
§5 ust. 1.

Ad. 24. Tak.  

 

   Z poważaniem

                        


