
Warszawa, dnia 3.09.2013 r.

Pytania do SIWZ

dot. przetargu  nieograniczonego na    dostawę odczynników do badania osadu moczu wraz z dzierżawą   
analizatora,   spr. nr ZP/251/I-  11/2013  

       SZPZLO Warszawa - Ochota uprzejmie zawiadamia, że w terminie ustawowym do Zamawiającego 
wpłynęły  pytania  dotyczące  SIWZ.  Na podstawie art. 38  ust. 1  i 2  ustawy  –  Prawo zamówień  
publicznych,  poniżej  podaję treść  pytań  i udzielam odpowiedzi.

Pytania z dnia 30.08.2013 r.:

1.   I. Dotyczy SIWZ, Rozdział I, pkt.6: Zamawiający zastrzega sobie w ww. punkcie SIWZ prawo do 
zakupu mniejszej ilości odczynników w związku ze zmianą zapotrzebowania. W związku z powyższym 
prosimy o  zastrzeżenie,  iż  ograniczenie  zamawianego  asortymentu  nie  przekroczy  20  %,  poprzez 
dodanie zapisu w brzmieniu: "przy czym zmniejszenie zamawianego asortymentu nie przekroczy 20%".

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian.

2.  II. Dotyczy SIWZ, Rozdział I, pkt.9: Prosimy o uzupełnienie ww. punktu SIWZ zapisem w brzmieniu:  
" za wyjątkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT".

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian.

3.  III. Dotyczy SIWZ, Rozdział VI, pkt.10: Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca zamiast 
aktualnego odpisu z właściwego rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu 
o art.  24 ust.  1  pkt.2  ustawy,  przedstawił   informację opowiadającą opisowi  aktualnemu z rejestru 
przedsiębiorców pobranej na podstawie art.4 ust. 4a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym 
Rejestrze Sądowym? 
     Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości uruchomił w dniu 
28  czerwca  2012  roku  internetową  usługę  pozwalającą  na  pobranie  wydruku  komputerowego 
aktualnych  informacji  o  podmiotach  wpisanych  do  KRS.  Wydruki  te  mają  moc  zrównaną  z  mocą 
dokumentów wydanych przez Centralną Informację.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

4. IV. Dotyczy SIWZ, Projekt umowy - załącznik nr 7 do oferty:

   § 1 ust. 4:  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu mniejszej ilości odczynników, w związku 
ze  zmianą  zapotrzebowania.  W  związku  z  powyższym  prosimy  o  zastrzeżenie,  iż  ograniczenie 
zamawianego asortymentu nie  przekroczy  20% poprzez  dodanie zapisu w brzmieniu:  "przy  czym 
zmniejszenie zamawianego asortymentu nie przekroczy 20%".

     Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian do projektu umowy i podtrzymuje zapisy § 1 ust. 4.

   § 4 ust. 4:  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie po słowach  "w ciągu 10 dni" wyrażenia
"roboczych"?

     Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
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     § 5 ust. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu realizacji czynności serwisowych 
na nie dłuższy niż 72 godziny.
W przypadku,  gdy zaistnieje  konieczność naprawy analizatora  z  użyciem części  zamiennych czas 
usunięcia  awarii  ulega  stosownemu  wydłużeniu  o  okres  sprowadzenia  niezbędnych  do  naprawy 
oryginalnych części  do  analizatora  od  producenta  z  zagranicy.  W związku z  powyższym prosimy  
o wydłużenie okresu czynności serwisowych do 72 godzin.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
  
    § 8 ust.  2: Prosimy o uzupełnienie postanowienia poprzez dodanie po słowach  "nie podlegają 
zmianie" zwrotu  w następującym brzmieniu:  "za  wyjątkiem ustawowej  zmiany stawki  podatku VAT.  
Wówczas ceny brutto określone w umowie ulegną odpowiedniej zmianie. Zmiana cen spowodowana  
wprowadzeniem ustawowej zmiany stawki podatku VAT obowiązuje od dnia wskazanego w ustawie".
  
    Odpowiedź: W  § 8 ust.  2  nie  ma takiego sformułowania.  Zamawiający nie  wprowadza zmian
       i podtrzymuje zapis § 8 ust. 2.

     § 9:  Prosimy  o  dodanie  postanowienia  w  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" .  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.490 KC 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.

 Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian do projektu umowy i podtrzymuje zapisy § 9.

§ 11 ust.  1 pkt.  1):   Prosimy o modyfikację ww. postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby 
wysokość  kary  umownej  naliczana była  od  wartości  pozostałej  do  realizacji  umowy.  Jeśli  dostawa 
odczynników  będzie  w  znaczącej  mierze  realizowana  w  sposób  prawidłowy,  a  dla  przykładu 
odstąpienie od umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii odczynników, 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: Zamawiający nie wprowadza zmian do projektu umowy i podtrzymuje zapisy § 11 ust. 1 
  pkt. 1.

§ 11 ust.  1 pkt.  3)  i  4): Prosimy o zmianę ww. postanowień projektu umowy poprzez zastąpienie 
użytych sformułowań " za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia" zwrotem  "za każdy rozpoczęty dzień  
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 nie wprowadza zmian do projektu umowy i podtrzymuje zapisy § 11 ust. 1 
  pkt. 3) i 4).

2



§ 11: Prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia wzoru umowy poprzez dodanie zapisu w brzmieniu: 
"Zamawiający zapłaci  Wykonawcy karę umowną w wysokości  5% wartości  niezrealizowanej  części  
umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego, z wyłączeniem  
okoliczności, o której mowa w § 12 ust. 1 niniejszej umowy".

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian do projektu umowy i podtrzymuje zapisy § 11. 

§ 11: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: "Łącznie wysokość kar  
umownych  nie  może  przekroczyć  10%  wartości  umowy  brutto,  określonej  w  § 8  ust.1  niniejszej  
umowy".

     Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian do projektu umowy i podtrzymuje zapisy § 11. 

§ 16:  Prosimy o uzupełnienie postanowienia zapisem w brzmieniu:  "a zgody takiej Zamawiający nie  
może 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 za 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 
wyrażenia zgody na cesję, tym samym wyłączając prawo do podochodzenia należnego Wykonawcy 
świadczenia, poza drogę 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 nie wprowadza zmian do projektu umowy i podtrzymuje zapisy § 16.
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