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Sokółka dn. 23.04.2013r

WSZYSCY

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej równowartości 200000 euro na
dostawę: odczynników hematologicznych wraz z dzierżawą automatycznego 24 - parametrowego analizatora
hematologicznego typu 5DIFF z osprzętem (Grupa I) oraz odczynniki do oznaczania hemoglobiny glikowanej HbA1c na
analizatorze Architect i1000sr we krwi pełnej (Grupa II) CPV: 33696500-0 Odczynniki laboratoryjne; 33696200-7;
33124131-2 Odczynniki do badania krwi ; PA02-0 Dzierżawa.
Znak sprawy: SPZOZ LAB1 / 2013 Nr ogłoszenia – 154302 - 2013: z dnia 18.04.2013 r
Zamawiający zgodnie z art.38 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SIWZ:

1. Dotyczy Dodatek nr 3 do SIWZ – Umowa – projekt: §2 ust. 9 i ust. 10: Prosimy o zmianę ww. postanowień
projektu umowy poprzez zastąpienie użytego sformułowania „opóźnienia” zwrotem „zwłoki”. Opóźnienie
oznacza uchybienie terminowi bez względu na przyczynę tego uchybienia, podczas gdy zwłoka (tzw.
kwalifikowane opóźnienie) oznacza uchybienie terminowi spowodowane przyczynami, za które dłużnik ponosi
odpowiedzialność. Zdaniem Wykonawcy karę umowną należy kwalifikować jako zryczałtowane odszkodowanie,
przy czym przesłanką warunkującą zapłatę tegoż odszkodowania mogą być wyłącznie okoliczności, za które
dłużnik (w niniejszej sprawie Wykonawca) ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych. Z tych przyczyn
kara umowna nie może być zastrzegana na wypadek niedotrzymania terminu wskutek okoliczności, za które
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. Stąd też Wykonawca wnosi o zastąpienie pojęcia: „opóźnienia”
określeniem „zwłoki”.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

2.

Dotyczy Dodatek nr 3 do SIWZ – Umowa – projekt: §2 : Prosimy o dodanie punktu umowy o następującym
brzmieniu:„Na wypadek zwłoki Zamawiającego w zapłacie ceny zakupu ponad 60 dni licząc od terminu zapłaty,
Wykonawca 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. 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.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Dotyczy Dodatek nr 3 do SIWZ – Umowa – projekt: § 3 ust. 3 - Prosimy o dodanie postanowienia w
następującym brzmieniu: „W wypadku przekroczenia terminu zapłaty Wykonawca będzie uprawniony do
naliczania odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.”
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

4. Dotyczy Dodatek nr 3 do SIWZ – Umowa – projekt: § 3 ust. 5 - Prosimy o modyfikację zapisu: „[…] bez zgody
Zamawiającego, zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić”. Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia
swojego świadczenia przed Zamawiającym i jednocześnie udziela mu kredytu. Wykonawca czyni to w
przekonaniu, iż otrzyma ekwiwalent tego świadczenia. Nie zrealizowanie, w przewidzianym w umowie terminie,
obowiązku zapłaty z dostarczony towar stanowi w świetle przepisów Kodeksu Cywilnego niewykonanie
zobowiązania. W związku z czym Wykonawca powinien mieć prawo, w sytuacji gdy dojdzie do naruszenia przez
Zamawiającego, postanowień umownych w tym zakresie, do odzyskania należnego mu wynagrodzenia na
drodze prawem przewidzianych środków. Jednym z tych środków jest prawo przeniesienia wierzytelności na
osobę trzecią. Zamawiający ogranicza uprawnienia Wykonawcy w tym zakresie zastrzegając sobie prawo do
nie wyrażenia zgody na cesję, tym samym wyłączając prawo do podochodzenia należnego Wykonawcy
świadczenia, poza drogą przymusu sądowego. Tak skonstruowany zapis daje Zamawiającemu pełną swobodę i
dowolność w podejmowaniu decyzji, co w istocie jest narzuceniem Wykonawcy uciążliwych warunków

umownych w zakresie egzekwowania swoich praw. Dlatego też działając w ramach zasady równości praw i
obowiązków stron Wykonawca prosi, o zwrot, iż zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

5. Dotyczy Dodatek nr 3 do SIWZ – Umowa – projekt: § 7 ust. 1 - Prosimy zmniejszenie wysokości kary umownej
na 2 % .
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

6. Dotyczy Dodatek nr 3 do SIWZ – Umowa – projekt: §6 ust. 1: Prosimy o zmianę użytego sformułowania „od
dnia doręczenia faktury” na zwrot „od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT”. Dotychczasowy zapis
powoduje, iż niemożliwe jest bezpośrednie ustalenie daty powstania obowiązku podatkowego oraz dokładne
określenie początku biegu terminu płatności.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

7. Dotyczy Dodatek nr 3 do SIWZ – Umowa – projekt: § 6 ust. 2 - Prosimy o dodanie postanowienia w
następującym brzmieniu: „W przypadku zmiany obowiązującej na dane produkty medyczne stawki podatku od
towarów i usług (VAT), ceny brutto określone w umowie ulegną odpowiedniej zmianie. Zmiana cen
spowodowana wprowadzeniem ustawowej zmiany stawki podatku VAT obowiązuje od dnia wskazanego w
ustawie i nie wymaga zawierania przez strony odrębnej umowy w tym zakresie”. Jednocześnie prosimy o
poprawę numeracji w § 6.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Numeracja zostanie poprawiona.

8. Dotyczy Dodatek nr 3 do SIWZ – Umowa – projekt: § 6 ust. 3 – dotychczasowy- prosimy o wykreślenie treści:
„(…), w razie zaakceptowania aneksu przez Zamawiającego.”
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
9. Dotyczy Dodatek nr 3 do SIWZ – Umowa – projekt: §9 ust. 4.4: prosimy o wykreślenie zapisu: „(…), bez zmiany
wartości brutto danej grupy, a Wykonawca wyraża na to zgodę.”
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

10. Dotyczy Dodatek nr 3 do SIWZ – Umowa – projekt: §9 ust. 6: Prosimy o zmianę treści na: „Zmiany określone w
ust. 5 nie mogą skutkować wzrostem ceny jednostkowej netto oraz wzrostem wartości umowy netto.”
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
11. Czy zamawiający wyrazi zgodę na składanie zamówień w formie zlecenia stałego? Zlecenie stałe oznacza
złożenie przez Zamawiającego zamówienia określonego asortymentu w określonych ilościach na określony
czas. Zamawiający powinien podać: proponowaną datę dostawy i datę wnoszenia korekt do zamówienia.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający już określił warunki dostaw we wzorze
umowy §2.
Sporządził:
St. inspektor d/s zamówień publicznych
Andrzej Dowgiert
Zatwierdził:
z-ca Dyrektora SPZOZ w Sokółce
Eugeniusz Giba

