
   

 

 

 

  
 

 

 

Kraków, 04.08.2015r 
 

 

 

Wszyscy Wykonawcy 

 

 
 

Dotyczy: postępowania ZP-9/15: „ZESTAWY (18 000 szt.) DO PRODUKCJI UBOGOLEUKOCYTARNEGO ZLEWANEGO 

KONCENTRATU KRWINEK PŁYTKOWYCH wraz z UŻYCZENIEM  URZĄDZEŃ” 

 
 

Pytanie:   
punkt 4 w części H SIWZ oraz § 1 ust. 2 i ust. 7 wzoru umowy, określające termin wykonania zamówienia w zakresie 

dostawy urządzeń. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie urządzeń w terminie do 1 września 2015 r., lecz na ich instalację i 

zwalidowanie po tym terminie - w ciągu 7 dni od daty wezwania przez Zamawiającego, nie później jednak niż do 30 

września 2015 r.? 

 

Odpowiedź:  

Tak, wyrażamy zgodę na dostawę w wyznaczonym terminie, a instalację na wezwanie. 

 

Pytanie:   
Pkt 2 w części D (kryteria oceny ofert – cena dostaw wraz z użyczeniem), pkt 3 tiret trzecie w części F (elementy 

oferty - ceny za zestawy), § 2 ust. 1 wzoru umowy (roczna wartość użyczenia – 0 zł). 

Czy Wykonawca ma wycenić w ofercie wartość użyczenia (roczną i za cały okres obowiązywania umowy), która 

zostanie poddana ocenie w kryterium „Cena”, czy też użyczenie jest świadczeniem nieodpłatnym? Jakie są warunki 

płatności rocznej wartości użyczenia (z dołu czy z góry)? 

 

Odpowiedź:  

Punktacja kryterium cenowego oferty odnosi się do wszystkich składników ceny oferty; natomiast co  do zasady 

umowa użyczenia rzeczy w określonym celu na podstawie art. 710 K.C. jest umową nieodpłatną. W umowie z 

Zamawiającym wartość użyczenia w ogóle nie musi być określona, gdyż prawo zamówień publicznych w art. 139 ust 

1 jasno wskazuję, ze do umów w  kwestiach  nieuregulowanych prawem zamówień publicznych stosuje się przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

 

 

Pytanie:   
Pkt 1.d w preambule do wzoru umowy i § 1 ust. 5 wzoru umowy, przewidujące, że w razie zmiany przez 

Zamawiającego systemu informatycznego Wykonawca jest zobowiązany, na swój koszt, zapewnić elektroniczną 

transmisję danych z urządzeń do nowego systemu informatycznego. 

Czy w powyższym przypadku Zamawiający zapewni współpracę ze strony dostawcy nowego systemu 

informatycznego, w szczególności udostępnienie wykonawcy danych i informacji niezbędnych do prowadzenia 

powyższej transmisji? 

 

Odpowiedź:  

Tak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Pytanie:   
§ 5 wzoru umowy - zwracamy uwagę, że powołany tam art. 4 ustawy z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. 2014 r., poz. 1232) dotyczy umów zawartych przed 19 października 2014 r.  

Czy biorąc czas trwania realizacji umowy (36 miesięcy) Zamawiający dopuści zmianę cen w warunkach określonych 

w art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych? 

 

Odpowiedź:  

Paragraf 5 umowy przyjmuje brzmienie  
 
1. Zmian  umowy dokonuje się formie pisemnej pod rygorem nieważności ,przy czym zgodnie z art. 144 ust 1 oraz art. 142 ust 5  

Ustawy PZP zmiana postanowień zawartej umowy  może  nastąpić  jedynie w sytuacji obiektywnej konieczności oraz w 
wyniku zaistnienia następujących czynników: 
a) zmiana stawki podatku od towarów i usług, 
b) zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, 
c) zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
 
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę, co wykonawca musi udowodnić. 
 
2. Zmiany umowy można dokonać także w przypadku zmiany numerów identyfikacyjnych lub nazwy handlowej dostarczanego 

przedmiotu zamówienia przy zachowaniu jego pełnej zgodności z opisem przedmiotu zamówienia.  
3. Zmiana umowy może nastąpić w sytuacji powstania   nadzwyczajnych okoliczności  (będących siłą wyższą) grożących  

rażąca stratą ,których strony nie mogły   przewidzieć przy zawarciu umowy. 
 

 

 

Jolanta Raś  

 

 


