Warszawa, dnia 14.03.2015r.
Nr sprawy SPZOZ.U.272/2015

ZAWIADOMIENIE
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa -Ursynów zawiadamia,
iż w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego p.n. „dostawa
odczynników i materiałów kontrolnych do analizatora hematologicznego "SYSMEX
K-4500” (Nr sprawy SPZOZ.U.272/2015 wpłynęły zapytania do SIWZ.
Treść zapytań wraz z odpowiedziami zamieszczono poniżej.

Zapytanie nr 1 z dnia 13.04.2015r.
1. Dotyczy Wzór umowy - Załącznik nr 3:
§1 ust. 3: Prosimy o poprawienie omyłki pisarskiej w ust. 3, gdyż zapewne Zamawiający
miał na mysli iż gwarantuje zakup minimum 80% nie 20% wartości umowy.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze wzorem umowy.
§4 ust. 4: Prosimy o uzupełnienie zapisu poprzez dodanie zdania: "z wyłączeniem krwi
kontrolnej".
Krew kontrolna jest materiałem o krótkim okresie ważności ze względu na rodzaj
materiału, dostarczana jest zgodnie z harmonogramem tak, aby Zamawiający miał zawsze
ważną krew. Obecnie nie ma na rynku dostępnej krwi kontrolnej o dłuższym okresie
ważności.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na rozszerzenie zapisu §4 ust. 4 wzoru umowy
zgodnie z ww. propozycją.
§5 ust. 1: Prosimy o doprecyzowanie zapisu dotyczącego składania zamówień.
Proponujemy następujący zapis:
"skłądanych faxem lun e-mailem. Minimalne dane niezbędne do prawidłowego
zamówienia Odczynników to: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa handlowa i numer
katalogowy zamawianych produktów, ilość, cena lub wskazanie właściwej umowy
handlowej, miejsce dostawy oraz oczekiwana data dostawy. W przypadku materiału
kontrolnego, niezbędną informacją jest również numer zamawianej serii (LOT), zgodnie z
harmonogramem dostaw. Czas realizacji zamówienia biegnie od momentu jego
skutecznego dotarcia do Wykonawcy."
Powyższy zapis umożliwia zapewnienie pod względem technicznym ciągłości dostaw do
Zamawiającego. Powyższy zapis stanowi gwarancję Wykonawcy do rzetelnego

wywiązania się z zobowiązań dotyczących dostaw Odczynników względem
Zamawiającego - umożliwia precyzyjne planowanie oraz zapewnia pewność dostaw,
pogłębiając wzajemne zaufanie obu stron umowy.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na uwzględnienie zaproponowanego zapisu w
zakresie §5 ust. 1 wzoru umowy.
§5 ust. 3: Zgodnie z treścią Ogłoszenia termin dostaw towaru wynosi 7 dni roboczych,
prosimy zatem o dopisanie wyrażenia "roboczych" po "w terminie 7 dni"..
Odpowiedź: Zamawiający miał na myśli dostawę towaru w ciągu 7 dni roboczych. Zapis
§5 ust. 3 wzoru umowy zostanie doprecyzowany.
§6 ust. 1: W celu uniknięcia rozbieżności interpretacyjnych prosimy o zastąpienie zapisu
"do wykonania 2 raz w roku" wyrażeniem "do wykonania dwóch, każdego raz w roku".
Dotychczasowy zapis czytany bezpośrednio jest niejednoznaczny.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie zapisów §6 ust. 1 wzoru
umowy zgodnie z powyższą propozycją.
§7 ust. 5: Prosimy o odpowiednią modyfikację ww. postanowienia poprzez zastąpienie
zapisu "w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury" wyrażeniem "w terminie 30 dni od
dnia wystawienia faktury. Jeżeli Zamawiający otrzyma fakturę po upływie 5 dni od daty jej
wystawienia, termin płatności liczy się od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego".
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze wzorem umowy.
§8 ust. 1 pkt. 1): Prosimy o modyfikację ww. postanowienia wzoru umowy w taki sposób,
aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości niezrealizowanej części umowy,
nie zaś od łącznej ceny umowy brutto.
W sytuacji gdy umowa dotyczy świadczeń ciągłych, a dostawa odczynników będzie w
znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, odstąpienie do umowy może
dotyczyć niewielkiej partii odczynników, w konsekwencji zastrzeżenie kary umownej
naliczanej od wynagrodzenia brutto umowy na dostawę będzie miało charakter rażąco
zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą
a wysokością kary umownej.
§8 ust. 1 pkt. 1): Prosimy o zmianę ww. postanowienia 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".
§8: Prosimy o uzupełnienie zapisu poprzez dodanie zdania:
"Obowiązek naliczania kar umownych nie dotyczy okoliczności, gdy Wykonawca wstrzyma

kolejne dostawy na skutek zwłoki Zamawiającego w zapłacie ceny zakupu ponad 60 dni
licząc od terminu zapłaty."
§8: Prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia wzoru umowy poprzez dodanie zapisu w
brzmieniu:
"Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową w wysokości 10% wartości zrealizowanej
części kontraktu w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn
leżącyh po stronie Zamawiającego".
§8: Prosimy o uzupełnienie zapisu poprzez dodanie zdania:
"Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary
umownej".
§8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu:
"Łącznie wysokość kar umownych nie może przekroczyć 10% wartości umowy brutto,
określonej w §2 ust. 1 niniejszej umowy".
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy §8 wzoru umowy w następujący sposób:
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązań wynikających z umowy w formie kar umownych.
2. Wykonawca
zapłaci
Zamawiającemu
kary
umowne
w
przypadku:
- odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w
wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy;
- nie dostarczenia w terminie zamówionego towaru - w wysokości 0,5% wartości
opóźnionego towaru, za każdy dzień zwłoki;
- odmowy dostarczenia zamówionego towaru – w wysokości 10% zamówionego
towaru, a niedostarczonego towaru;
- nie dostarczenia w terminie towaru wolnego od stwierdzonych wad – w
wysokości 0,5% wartości zamówienia za każdy dzień opóźnienia.”
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie
faktur w terminie.
4. Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary
umowne w razie poniesienia szkody wyższej, na zasadach ogólnych.

