
  Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/          /18                                 Data: 20.08.2018 r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę  odczynników do oznaczania równowagi 
kwasowo-zasadowej wraz  z dzierżawą 2 analizatorów na potrzeby „Pro-Medica" w Ełku Sp. z o. o.”
(Znak postępowania: 3064/2018).  

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych  (t.j.   Dz. U. z 2017 r. poz.
1579 ze zm.,)  Zamawiający  przekazuje  treść  zapytań  dotyczących  zapisów  specyfikacji  istotnych
warunków zamówienia  wraz  z  wyjaśnieniami.  W przedmiotowym  postępowaniu  wpłynęły  następujące
pytania:

Dotyczy SIWZ: 

1. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dwóch analizatorów
obecnie  pracujących  w  placówce  Zamawiającego, pracujących  w  oparciu  o  odczynniki  i  kalibratory
konfekcjonowane w 3 osobnych opakowaniach? Analizatory będą po pełnym przeglądzie serwisowym.
Odp:  Nie. Zgodnie z zapisami w Załączniku nr 1 pkt 1.  

Dot. Załącznik nr 5 do SIWZ - Projekt umowy

Par.  2  ust.  5 Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  aby  termin  dostawy  analizatora  wynosił  21  dni  od  daty
podpisania umowy a termin jego instalacji 7 dni od daty dostarczenia?
Odp: Nie. 

Par. 2 ust. 12 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby niezrealizowana wartość umowy nie mogła być większa niż
20% wartości umowy?
Odp: Nie. 

Par.  2  ust.  17 Czy Zamawiający  wyrazi  zgodę na zmianę ,,bezpłatny,  bezpłatne’’ na ,,w ramach czynszu
dzierżawnego? 
Odp: Tak. Modyfikacja projektu umowy. 

Par.  2  ust.  17  pkt  6 Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  to,  by  obowiązek  wymiany  dotyczył  wyłącznie
wadliwego elementu, a nie całego aparatu?
Odp: Nie. 

Par. 3 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby towar był dostarczany do Zamawiającego za pośrednictwem
firmy kurierskiej na koszt i ryzyko Wykonawcy na warunkach określonych w niniejszej umowie?
Odp: Tak. Modyfikacja Projektu Umowy „ lub transportem za pośrednictwem firmy kurierskiej”.



Par. 3 ust. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę zmianę niniejszego postanowienia umowy na: 
„Obowiązek ciągłości dostaw nie dotyczy sytuacji  gdy opóźnienie Zamawiającego w zapłacie ceny zakupu
przekracza 30 dni.”?
Uzasadnienie:
Obecne postanowienie wzoru umowy jest jednostronne i jako takie narusza normę art. 487 par. 2 k.c., który
mówi, że umowa jest wzajemna, kiedy obie strony zobowiązują się w ten sposób, że świadczenie jednej z nich
ma  być  odpowiednikiem  świadczenia  drugiej  (zasada  symetrii  zobowiązań  umownych).W  stosunkach
zobowiązaniowych wynikających z umów wzajemnych  jest regułą, że każda ze stron zobowiązując się do
świadczenia, czyni to w przekonaniu, iż otrzyma ekwiwalent tego świadczenia od kontrahenta. Dlatego też,
zgodnie z art. 490 k.c., gdy spełnienie świadczenia przez drugą stronę  staje się wątpliwe  ze względu na 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.
Zamawiający  dokonał  ograniczenia  praw  Wykonawcy  przynależnych  mu  w  przypadku  niewykonania 
zobowiązania przez Zamawiającego. Skoro Zamawiający zapisuje cały szereg sankcji wobec Wykonawcy za
niewłaściwą realizację umowy, to tym bardziej nie powinien pozbawiać Wykonawcy części jego ustawowych
praw przysługujących w przypadku  niewłaściwego wykonania umowy wzajemnej przez Zamawiającego.
Odp: Nie. 

Par.  3 ust.  11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie
z zakupu interwencyjnego wykluczało zastosowanie kar umownych?
Odp: Nie. 

Par. 5 ust. 1 pkt 2, Par. 5 ust. 2 pkt 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony
od daty wystawienia faktury?
Uzasadnienie:
Utrzymanie zapisu w obecnej postaci  spowoduje, iż niemożliwe będzie dokładne określenie terminu płatności.
Odp: Nie. Zamawiający każdorazowo dokonuje datowanej rejestracji otrzymywanych faktur. Termin płatności 
liczony więc będzie od tej daty. 

Par. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym
czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.’’
Odp: Nie. 

Par. 7 ust. 1 lit. a, lit. b Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa  „opóźnienia” na  „zwłoki”?
Odp: Nie. 

Par. 7 ust. 1 lit. a, lit. b Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej na 100zł?
Odp: Nie. 

Par. 7 ust. 1 lit. d Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy
w taki  sposób,  aby  wysokość  kary  umownej  naliczana  była  od  wartości  wynagrodzenia  brutto  dot.
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 budzi



 wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.
Odp: Nie. 

Par.  7  ust.  2,  Par.  10  ust.  3  Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę,  aby  uprawnienie  do  rozwiązania  umowy
przysługiwało  po  bezskutecznym  pisemnym  wezwaniu  Wykonawcy  do  należytego  wykonania  umowy
z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?
Odp: Zamawiający pozostawia zapisy bez  zmian. 

Par.  7  ust.  3 Czy Zamawiający  wyrazi  zgodę na zmianę niniejszego postanowienia  tak,  aby  skorzystanie
z wykonania zastępczego wykluczało zastosowanie kar umownych?
Odp: Nie. 

Z poważaniem


