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WSZYSCY    UCZESTNICY   POSTĘPOWANIA 
 

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej równowartości 221000 euro na dostawę 
odczynników hematologicznych wraz z dzierżawą automatycznego 24 - parametrowego analizatora hematologicznego typu 
CBC-5DIFF z osprzętem. CPV: 33696500-0 Odczynniki laboratoryjne; 33696200-7 Odczynniki do badania krwi. 
 

Znak sprawy: SPZOZ LAB 1 / 2019   Nr ogłoszenia – 541748-N-2019 z dnia 2019-04-26 r             
 

Zamawiający zgodnie z art.38 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SIWZ:   

 

1. §2 ust. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie terminu poprzez dodanie zapisu: „w dni robocze”?  

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje §2 ust. 3 wzoru umowy ,, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
zamówiony asortyment do magazynu Zamawiającego na własne ryzyko i koszt, w terminie … dni roboczych liczonych od 
momentu otrzymania zamówienia, jak również Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia zamówionego asortymentu na 
cito – czyli max w ciągu 48 godzin od chwili otrzymania zamówienia,  w dni robocze”. 

2. §2 ust. 7 oraz ust. 8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie terminów poprzez dodanie zapisów: „w dni 
robocze”? Jeżeli tak, to prosimy o tożsamą modyfikację Dodatku nr 5 do SIWZ, L.p. 35 oraz 36.  

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje §2 ust. 7 oraz ust. 8 wzoru umowy oraz dodatku nr 5 do SIWZ, L.p. 35 , 
- 7.Czas reakcji serwisu w okresie gwarancyjnym max 24 godz w dni robocze. 8.W czasie trwania umowy koszt dojazdu, 
pracy serwisanta, napraw gwarancyjnych i serwisowych wynikających z normalnego użytkowania urządzeń, a nie 
wynikających z winy Zamawiającego, ponoszony będzie przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia 
urządzenia zastępczego jeżeli czas naprawy przekroczy 48 godzin w dni robocze lub do pokrycia kosztów wykonania badań 
w najbliższym laboratorium. L.p.35 - Czas oczekiwania na wizytę serwisanta nie dłuższy niż 24 godziny w dni robocze, czas 
naprawy analizatora nie dłużej niż 48 h w dni robocze. W przypadku naprawy powyżej 48h wykonawca dostarczy urządzenie 
zastępcze lub pokryje koszty wykonania badań w najbliższym laboratorium. 

3. §2 ust. 9: Uprzejmie prosimy o dookreśl enie zapisu: „za każdy dzień opóźnienia z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy” Kara powinna pełnić funkcję dyscyplinującą, a nie paraliżującą. W obecnym brzmieniu zapisu Wykonawca nie 

ma wpływu na wysokość kary – nie zależy to od jego należytej staranności.  

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

4. §2 ust. 10: Prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia wzoru umowy poprzez dodanie zapisu w brzmieniu: „za wyjątkiem 
okoliczności, gdy Zamawiający zalega z płatnościami za dostarczony towar ponad 45 dni licząc od terminu zapłaty. 
Wówczas Wykonawca będzie uprawniony do powstrzymania się ze spełnieniem obowiązku kolejnych dostaw do dnia 
zapłaty całości zaległych należności”. Wykonawca na mocy postanowień umowy zobowiązany jest do sukcesywnego 
świadczenia przedmiotu umowy na rzecz Zamawiającego. Powyższym zapisem Zamawiający dokonał ograniczeń praw 
Wykonawcy przynależnych mu w przypadku nie wykonania zobowiązania Zamawiającego, mianowicie, w przypadku braku 
zapłaty za dostarczoną część przedmiotu zamówienia. 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.  

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

5. §5 ust. 2: Czy Zamawiający dopuści możliwość uzyskania dostępu online 24h na dobę do aktualnych kart charakterystyk na 
stronie internetowej Wykonawcy? Jeżeli tak proponuje uzupełnienie zapisu: „lub zapewni całodobowy dostęp online do karty 
charakterystyki na stronie internetowej pod adresem: www………..”  

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Sporządził: 

St. inspektor d/s zamówień publicznych 
Andrzej Dowgiert   
 
 

            

    Zatwierdził: 

                    Dyrektor SPZOZ w Sokółce 
                                                                                                         Jerzy Kułakowski 
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