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Samodzielny Publiczny 
Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej 
im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich 
ul. Bytomska 62 
41-940 Piekary Śląskie 
Sekcja d/s zamówień publicznych 
Znak sprawy: DZP.270-9/13 

                              Piekary Śląskie 04.03.2013r. 
 
 
 
 

                           …………………………… 
 

                           …………………………… 
 

                          …………………………… 
 

 
 
 
 
Dotyczy zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:  
Odczynniki do badań parametrów krytycznych. 
 
 

Numer ogłoszenia: 2013/S 024-037208 ; data wysłania do publikacji: 31.1.2013 

 

    Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dr. Janusza Daaba  
w Piekarach Śląskich ul. Bytomska 62, 41,940 Piekary Śląskie informuje, iŜ zgodnie z art. 38 ust. 2 
ustawy Prawo zamówień publicznych do Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie zapisów 
siwz, na które to zamawiający odpowiada:  
 
PYTANIE nr 1 
1. Zwracamy się z prośba o odpowiedź czy Zamawiający dopuści moŜliwość zaoferowania analizatora, 

który nie oznacza kreatyniny ani hemoglobiny płodowej? Parametry te nie są parametrami krytycznymi 
– zwłaszcza kreatynina, której poziom nie zmienia się w sposób dynamiczny w krótkim czasie i która 
moŜe być oznaczona z większą dokładnością w laboratorium. Proponowany analizator oznacza 
hemoglobinę całkowitą i taki parametr jest przewaŜnie wystarczającym w rutynowej diagnostyce. 

Odpowiedź: 

Ad 1. Zamawiający wymaga  jak w SIWZ. 

PYTANIE nr 2 

2.  Zwracamy się z prośbą o wskazanie producenta kontroli zewnątrzlaboratoryjnej zgodnie z opisem pkt. 
19tego Załącznika nr 2: „Zewnętrzna kontrola jakości wyników parametrów mierzonych – wskazana 
przez zamawiającego – na koszt dostawcy (1 raz kaŜdego miesiąca przez cały okres obowiązywania 

umowy).” 
Odpowiedź: 

Ad2 RIQAS lub równowaŜna 

PYTANIE nr 3 

3. Zwracamy się z prośbą o wskazanie producenta systemu informatycznego uŜywanego przez 
Zamawiającego zgodnie z opisem pkt. 19tego Załącznika nr 2: „Włączenie analizatora do systemu 
informatycznego na koszt dostawcy.” 

Odpowiedź: 
Ad3. Na terenie laboratorium pracuje LIS KS - Solab 

PYTANIE nr 4 
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Par. 4 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu na 14 dni? 

Odpowiedz: Nie. Zamawiający wymaga jak w SIWZ 

 
PYTANIR nr 5 
Par. 4 ust. 11  Prosimy o zmianę na :”w czasie awarii analizatora trwającej powyŜej 4  godziny dla całego 
panelu badan (…)  
Odpowiedź: Zamawiający wymaga jak w SIWZ 

 

PYTANIE nr 6 

Par. 4 ust. 2 Prosimy o zmianę wyraŜenia „ubezpieczenie” na „ubezpieczenie do czasu wydania przedmiotu 
dzierŜawy Zamawiającemu”? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga jak w SIWZ 

 

PYTANIE nr 7 

Par. 4 ust. 2 Ile osób ma zostać poddanych szkoleniu o którym mowa w par. 4 ust. 2 

Odpowiedź: Pięć osób 

 

PYTANIE nr 8  

Par. 4 ust. 6 Prosimy o dodanie zapisu „„za wyjątkiem okoliczności, gdy konieczność dokonania naprawy 

powstała z winy Zamawiającego na skutek nieprawidłowej eksploatacji przedmiotu dzierŜawy. Wówczas 

koszty napraw i części zamiennych pokrywa Zamawiający”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraŜa zgody. 

 

PYTANIE nr 9 
Par. 4 ust. 6  i par. 4 ust. 7 Prosimy o zmianę wyraŜenia „bezpłatnego” na „w ramach czynszu 
dzierŜawnego” 
Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia zapis w zaproponowany sposób. 

 

PYTANIE nr 10 
Par. 6 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w §6 ust. 3 wzoru umowy wyraŜenia „od daty 
otrzymania” na „od daty wystawienia”. 
Utrzymanie zapisu w obecnej postaci  spowoduje, iŜ niemoŜliwe będzie dokładne określenie terminu 
płatności. 
Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia zapis w zaproponowany sposób. 

PYTANIE nr 11 
Par. 7 ust 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia „Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną za niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie swoich zobowiązań umownych w wysokości:” na 
„Zamawiający ma prawo Ŝądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych za niewykonanie lub nienaleŜyte 
wykonanie zobowiązań umownych w wysokości:” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraŜa zgody. 

 

PYTANIE nr 12 
Par. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie ustępu o brzemieniu „Całkowita wartość kar umownych 
nie moŜe przekraczać 4,95% wartości brutto umowy.”? 
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Kara umowna ma  na celu naprawienie szkody poniesionej przez Zamawiającego, ale nie moŜe być 
nadmierna oraz prowadzić do konieczności nieuzasadnionego ponoszenia przez wykonawcę 
nieproporcjonalnych obciąŜeń. 
Ponadto, w razie gdyby szkoda była wyŜsza, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach 
ogólnych na podstawie par. 7 ust.2 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
PYTANIE nr 13 
Par. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do Ŝądania zapłaty kar umownych przysługiwało w 
terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu przesłanki do ich naliczenia? 
Odpowiedź: 

Nie. Zamawiający nie wyraŜa zgody 

 

PYTANIE nr 14 
Par. 8 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wyraŜenia „dwukrotnego” na „minimum 
pięcioktornego”? 
Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraŜa zgody 

 

PYTANIE nr 15 
Par. 9 ust. 1 Prosimy o wprowadzenie we wzorze umowy zapisu umoŜliwiającego zmianę ceny brutto w 
przypadku zmiany urzędowych stawek podatku VAT.  
Czy mając na uwadze powszechnie przyjętą na gruncie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej konstrukcyjną zasadę neutralności VAT dla podatnika- podatek ten powinien obciąŜać nabywcę 
(odbiorcę) towarów, nie zaś Wykonawcę (dostawcę)- celem uniknięcia konieczności wprowadzania zmian 
do treści umowy w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT Zamawiający dopuszcza zmianę § 9 ust. 1 
umowy poprzez umieszczenie zapisu: „ W razie zmiany wysokości obowiązujących stawek VAT 
dotyczących przedmiotu umowy, w okresie obowiązywania umowy, Zamawiający będzie zobowiązany do 
zapłaty wynagrodzenia uwzględniającego aktualną (zmienioną) wysokość stawek VAT? Wykonawca 
wskazuje, iŜ długotrwały okres obowiązywania u mowy zawartej w wyniku udzielenia przedmiotu 
zamówienia, czyni Umowę szczególnie podatną na oddziaływania czynników cenotwórczych. NaleŜy 
wskazać, iŜ podatek VAT jest składnikiem ceny stanowiącym element cenotwórczy- art.3 ust. 1 pkt 1 ustawy 
z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm., który znajduje zastosowanie do umów 
w sprawach zamówień publicznych na podstawie z art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r Nr 113, poz. 759 , z późn. zm.). Cena stanowi wartość wyraŜoną w 
pieniądzu, która kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. Zastosowanie w/w 
klauzuli waloryzacyjnej pozwoli na utrzymanie wynagrodzenia Wykonawcy na poziomie skalkulowanym 
przez Wykonawcę przy obliczaniu ceny. Z uwagi na fakt, iŜ zmiany stawek VAT są niezaleŜne od Stron, 
Wykonawca nie moŜe skalkulować tych zmian- oblicza cenę przy ustalaniu aktualnie obowiązującej stawki 
(w przypadku przeciwnym dopuściłby się błędu przy obliczaniu ceny skutkującej odrzuceniu oferty). 
ObciąŜenie Wykonawcy negatywnymi skutkami zmiany stawek VAT stanowi nieuprawnione obniŜenie 
wynagrodzenia naleŜnego Wykonawcy, naruszając zasadę równowagi ekonomicznej pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą. 

Odpowiedź: 

Nie. Zamawiający nie wyraŜa zgody. 

 

PYTANIE nr 16 
Par. 9  Czy w związku z regulacją art. 144 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający wyraŜa zgodę na wprowadzenie 
do wzorów umów zapisu o dopuszczalności wprowadzania zmian, w brzmieniu przedstawionym poniŜej? 
     1.      Zmiana Umowy moŜe obejmować, w zakresie dozwolonym przepisami ustawy Prawo  zamówień 
publicznych, w szczególności: 
     1.1.   zmianę ilości przedmiotu zamówienia; 
     1.2.   zmianę jakości, parametrów lub innych cech charakterystycznych dla przedmiotu   zamówienia, w 
tym zmianę numeru katalogowego produktu bądź nazwy własnej produktu;  
     1.3.   zmianę elementów składowych przedmiotu zamówienia na zasadzie ich uzupełnienia lub  wymiany; 
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     1.4.   zmianę sposobu konfekcjonowania; 
     1.5.   zmianę terminu realizacji dostaw; 
     1.6.   zmianę terminu realizacji Umowy; 
     1.7.   zmianę okresu obowiązywania umowy, w tym w szczególności o czas konieczny dla 
  przeprowadzenia kolejnego przetargu na analogiczny przedmiot zamówienia. 
     2.      Warunkami dokonania zmian wskazanych w ust. 1 powyŜej mogą być: 
     2.1.   wprowadzony zostanie na rynek przez wykonawcę produkt zmodyfikowany bądź  udoskonalony, 
bądź 
     2.2.   wystąpi przejściowy brak produktu przy jednoczesnej moŜliwości dostarczenia produktu 
zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego Umową, bądź  
     2.3.   nastąpi zmiana organizacyjna po stronie Zamawiającego, w szczególności w zakresie organizacji 
pracy laboratorium, bądź 
     2.4.   nastąpi zmiana w zakresie liczby badań objętych zapotrzebowaniem Zamawiającego, bądź   
     2.5.   wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na 
wykonywaniu świadczeń diagnostycznych, bądź 
     2.6.   w wyniku zmiany Umowy moŜliwe będzie podniesienie poziomu/jakości badań wykonywanych 
przez Zamawiającego, bądź 
     2.7.   będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieŜenie awarii, bądź 
     2.8.   będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa, bądź 
      2.9.   zmiana w inny sposób dostarczy poŜytku Zamawiającemu 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraŜa zgody. 

 

 

MODYFIKACJE 

1. W Załączniku nr 4 do SIWZ w Par. 4 ust. 6  i par. 4 ust. 7 zapisy „bezpłatnego” 

zastępuje się zapisami „w ramach czynszu dzierżawnego”.  
2. W Załączniku nr 4 do siwz w Par. 6 ust. 3 zapis „Zamawiający zobowiązuje się zapłacić 

ustaloną cenę przelewem na konto Dostawcy  wskazane na fakturze VAT w terminie 30 dni 
od daty otrzymania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i prawidłowo 
wystawionej faktury VAT.” zastępuje się zapisem „Zamawiający zobowiązuje się zapłacić 
ustaloną cenę przelewem na konto Dostawcy  wskazane na fakturze VAT w terminie 30 dni 
od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT.” 

3. W SIWZ w cz. 7. W celu potwierdzenia,  Ŝe dostawy odpowiadają wymaganiom określonym 
przez zamawiającego naleŜy dołączyć następujące dokumenty: zapis „Opis w postaci 
metodyk dla poszczególnych parametrów immunochemicznych” zastępuje się zapisem 
„Opis w postaci metodyk dla poszczególnych parametrów krytycznych” 

4. W SIWZ w Rozdziele 13. Terminy składania i otwarcia ofert zapisy „13.03.2013” zastępuje 
się zapisami „27.03.2013” 

 
W związku z wprowadzonymi modyfikacjami wymagającymi wprowadzenia zmian w ofertach 
Zamawiający przedłuŜa termin składania i otwarcia ofert na dzień 27.03.2013. Godziny pozostają 
bez zmian. 

                                                   Z powaŜaniem 

 


