
 
 
 

Wszyscy Wykonawcy  
  

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr ZP- 9/20 na dostawę zestawów do pobierania krwi i 
jej składników z filtrem in-line 
 

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą PZP, 

zwracamy się z wnioskiem o wyjaśnienie postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, dalej zwaną SIWZ, w poniższym zakresie  

1. Punkt 2 podpunkt 2) w części D SIWZ (kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty) i § 1 ust. 2 

wzoru umowy 

Wnosimy o potwierdzenie, że jeżeli wykonawca zaoferuje dostawy przedmiotu zamówienia 

w terminie 7 lub 10 dni od otrzymania zamówienia (na co pozwala część D SIWZ), 

zaoferowany termin dostawy zostanie wpisany w § 1 ust. 2 wzoru umowy, jeżeli oferta 

wykonawcy zostanie wybrana. 

 

Odpowiedź : Tak, zostanie to wpisane 

 

2. Punkt 2 podpunkt 2) w części D SIWZ (kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty) i § 1 ust. 2 

wzoru umowy  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by terminy dostaw były liczone w dni robocze, tj. od 

poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy? 

 

Odpowiedź : Nie, terminy dostaw będą dniami kalenarzowymi 

 

3. Punkt 2 podpunkt 3) w części D SIWZ (kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty) i § 2 ust. 2 

wzoru umowy  

Wnosimy o potwierdzenie, że jeżeli wykonawca zaoferuje termin płatności wynoszący 

25 lub 20 dni (na co pozwala część D SIWZ), zaoferowany termin płatności zostanie 

wpisany w § 2 ust. 2 wzoru umowy, jeżeli oferta wykonawcy zostanie wybrana.  

 

Odpowiedź : Tak, zostanie to wpisane 

 

4. § 3 wzoru umowy 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia o poniższej treści? 

„W przypadku, gdy szkoda powstała z przyczyn, o których mowa w ust. 3 przewyższa 

ustanowioną karę umowną, Dostawca ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach ogólnych”. 

 

Odpowiedź : Nie 



 

5. § 3 ust. 1 wzoru umowy 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by kara umowna za przekroczenie terminu dostawy była 

naliczana od wartości brutto dostawy, której dotyczy zwłoka? 

 

Odpowiedź : Nie 

 

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy za 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, niezależnie od podstawy prawnej, 

była ograniczona do wartości brutto umowy określonej w § 2 ust. 1 wzoru umowy? 

 

Odpowiedź : Nie 

 

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by Wykonawca nie ponosił odpowiedzialności 

odszkodowawczej za utracone korzyści i szkody pośrednie? 

 

Odpowiedź : Nie 

 

8. § 4 ust. 3 wzoru umowy 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na poniższą zmianę tego postanowienia w części dotyczącej 

reklamacji jakościowych? 

„Natomiast w przypadku reklamacji o której mowa w ust. 2 pkt b. Dostawca zobowiązuje 

się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od daty zgłoszenia reklamacji. Brak 

odpowiedzi Dostawcy na reklamację w terminie wskazanym w poprzednim zdaniu oznacza 

uznanie reklamacji. Jeżeli reklamacja okaże się uzasadniona, Dostawca zobowiązuje się do 

wymiany wadliwego przedmiotu zamówienia na wolny od wad w terminie do 7 dni od daty 

uznania reklamacji”. 

Na uzasadnienie proponowanej zmiany wyjaśniamy, że aktualna treść wzoru umowy 

zaproponowana przez Zamawiającego uniemożliwia wykonawcom rozpatrzenie reklamacji 

jakościowej i ustalenie, czy jest ona uzasadniona. Rozpatrzenie reklamacji jakościowej 

wymaga bowiem zbadania wadliwego produktu z udziałem producenta, który dysponuje 

stosowną wiedzą i sprzętem. Rozpatrzenie reklamacji jakościowej i wymiana wadliwych 

zestawów nie są zatem możliwe w ciągu 7 dni od zgłoszenia reklamacji. 

 

Odpowiedź : Wyraża się zgodę 

 

9. § 4 ust. 3 wzoru umowy 

W przypadku negatywnej odpowiedzi na poprzednie pytanie, wnosimy o wyjaśnienie, czy 

jeżeli po wymianie towaru zgłoszonego przez Zamawiającego jako wadliwy, okaże się, że 

reklamacja była nieuzasadniona, Zamawiający zapłaci cenę za wymieniony towar? 

10. § 4 ust. 4 wzoru umowy 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu na zawiadomienie Zamawiającego 

o braku przedmiotu zamówienia z 2 dni do 3 dni roboczych od złożenia zamówienia? 

Odpowiedź : Tak 



 

11. § 5 ust. 1 lit. d) wzoru umowy 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na poniższą zmianę tego postanowienia wzoru umowy 

w zakresie dotyczącym zmiany stawki podatku VAT? 

„Jeżeli po zawarciu umowy zostanie zmieniona stawka podatku VAT na przedmiot umowy, 

cena ulegnie odpowiedniej zmianie z dniem wejścia w życie odpowiedniego aktu prawnego 

wprowadzającego tą zmianę, bez konieczności składania przez Strony dodatkowych 

oświadczeń, przy czym cena netto pozostanie bez zmian”. 

 

Odpowiedź : Tak 

 

12. § 5 ust. 1 wzoru umowy 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie poniższego zdania? 

„Jeżeli w okresie obowiązywania umowy Zamawiający nie zamówi wszystkich wyrobów 

stanowiących przedmiot zamówienia, Strony mogą przedłużyć czas obowiązywania umowy, 

nie więcej jednak niż o 12 miesięcy.” 

 

Odpowiedź : Nie dopuszcza się wskazanej propozycji 

 

13. Pkt. 9 Opisu przedmiotu zamówienia, zał. nr do pkt. D, ppkt. 1 SIWZ - Dren na próbki 

pilotujące: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie drenu na próbki pilotujące pomiędzy 

pojemnikiem z KKCz i filtrem o długości: 320 mm ± 30 oraz pomiędzy filtrem a 

pojemnikiem z UKKCz o długości 675 ± 50 mm posiadające specjalne oznakowanie oraz 

dodatkowy dren o długości 250 ± 30 mm, który odchodzi od pojemnika z UKKCz? 

 

Odpowiedź : Dopuszcza się wskazaną propozycję 

 

14. Pkt. 9 Opisu przedmiotu zamówienia, zał. nr do pkt. D, ppkt. 1 SIWZ – Karton transportowy:  

Czy Zamawiający zaakceptuje karton transportowy zawierający 18 zestawów każdy z nich 

zapakowany w folię przezroczystą, które następnie są pakowane po 6 szt. w folii 

aluminiowej zapewniającej odpowiednią wilgotność?  
 

 

Odpowiedź : Dopuszcza się wskazaną propozycję 
 


