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LAS-5/2-PN/1-2018        Rybnik, dnia 27.02.2018 r. 
 
 

Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

 
 

WYJAŚNIENIE 2 
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: 

Dostawy odczynników chemicznych i laboratoryjnych 
oraz drobnego sprz ętu laboratoryjnego dla Zakładu Diagnostyki Laborato ryjnej 

oraz Pracowni Histopatologii (zamówienie nr LAS-5-PN/1-2018 ) 
ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych 

pod nr 518554-N-2018 z dnia 15.02.2018 r. 
 

 
 W związku z wniesionymi zapytaniami, zamawiaj ący udziela poni ższych odpowiedzi. 
 
Zapytania od nr 1 do nr 6 dotycz ą pakietu nr 1 poz. 8  
Pytanie 1: „Czy Zamawiający zgodzi się na podpisanie wraz z umową harmonogramu dostaw dla 

pakietu nr 2, który ułatwi realizację zawartej umowy, ze szczególnym wskazaniem na fakt 
specyficznego cyklu produkcyjnego niektórych pozycji przedmiotu zamówienia (krwinki 
wzorcowe)? 
Projekt harmonogramu zobowiązuje się przedłożyć Wykonawca”. 
Krwinki produkowane są z krwi pozyskiwanej od dawców. Zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia dawcy o odpowiednich fenotypach mogą oddać krew tylko 6 razy w roku 
pod warunkiem ,że przejdą pozytywnie badania wymagane w Banku Krwi. Zatem 
pozyskanie dawców i cykl pobrań narzuca wytwórcą krwinek wykorzystywanych do badań 
in vitro reżim produkcji w równych odstępach comiesięcznych. Ponadto termin ważności 
produktu wynosi od 5 do 6 tygodni. Kalkulacja potencjalnie 1 dostawy w miesiącu z 
wyłączeniem dostaw na cito pozwoli złożyć Wykonawcy korzystniejszą ofertę cenowo, a 
zważywszy, że laboratorium Zamawiającego jest zarządzane przez doświadczona kadrę 
nie zachwieje powyższe działanie pracą  diagnostów.” 

Odpowied ź 1: Zamawiaj ący dopuszcza tak ą możliwo ść. 
 
Pytanie 2: „Prosimy o doprecyzowanie opisu w pozycji 8 pakietu nr 1: Czy krwinki powinny mieć 

poziom hematokrytu na poziomie od Ht 20-20% czyli być stężone?” 
Odpowied ź 2: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych warunków w tym zakresie. 
 
Pytanie 3: „Czy standard anty- D po otwarciu ma być stabilny do 2 lat po otwarciu czyli do daty na 

etykiecie? Prosimy o potwierdzenie powyższego.” 
Odpowied ź 3: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych warunków w tym zakresie. 
 
Pytanie 4: „Czy standard anty-D ma być przystosowany do metody probówkowej czy mikrometody? 

Jeśli do mikrometody również to jakiej produkcji abyśmy mogli zadbać o potrzeby 
Zamawiającego.” 

Odpowied ź 4: Zamawiaj ący informuje, że standard anty-D ma by ć przystosowany do 
mikrometody. 
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Pytanie 5: „Czy transport odczynników ma odbywać się zgodnie z deklaracja producenta?” 
Odpowied ź 5: Zamawiaj ący informuje, że transport odczynników winien by ć zgodny z 
warunkami okre ślonymi w obowi ązujących przepisach w tym zakresie jak równie ż zgodny z 
deklaracj ą producenta. 
 
Pytanie 6: „Czy kryterium termin dostaw odnosi się do dostaw na cito?” 
Odpowied ź 6: Zamawiaj ący informuje, że kryterium jest termin dostaw, a nie termin dostaw  cito. 
 
Pytanie 7: „Celem usprawnienia procesu realizacji umowy zwracamy się do Zamawiającego czy 

przewiduje taką możliwość, aby po podpisaniu umowy zobowiązał się do przekazywania 
opiekunowi handlowemu przewidywalnego – orientacyjnego w okresie 
kwartalnym/miesięcznym harmonogramu oczekiwania dostaw/zamówień? Pozwoli to 
Wykonawcy w odpowiednim czasie zarezerwować wymagany dostawą towar dla 
Zamawiającego.” 

Odpowied ź 7: Zamawiaj ący dopuszcza tak ą możliwo ść. 
 
Pytanie 8:  „Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie 

nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie? Pozytywna odpowiedź na 
powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji ofertowej ceny. 
Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia18 
czerwca 20010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
wynika obowiązek dokładnego określenia prze zamawiającego ilości zamawianych 
produktów; Zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet, jeżeli nie jest w 
stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów,. W wyroku z dnia 7 maja 
2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła że „nie można zaakceptować 
postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem 
ilościowym i pozostają poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o 
zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.” 

Odpowied ź 8: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów wzoru umowy w tym zakresie. Jednak że 
informuje, że przewiduje wykorzystanie umowy zgodnie z ilo ściami w formularzu cenowym. 
 
Pytanie 9  „Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest, 

aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego Wykonawca został wezwany do 
należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco 
zmobilizuje Wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć 
rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są 
nieuniknione dla obu stron. W związku z powyższym zwracamy się o wypowiedzenie 
dodatkowego zapisu w umowie uwzględniając wcześniejsze wezwanie Wykonawcy do 
należytego wykonania pracy.” 

Odpowied ź 9: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów wzoru umowy. 
 
Zapytania od nr 10 do nr 13 dotycz ą wzoru umowy  
Pytanie 10: „Wykonawca zwraca się o wniosek do Zamawiającego o dodanie zapisów do projektu 

umowy w §5, mając na względzie zgodną z prawem i równorzędną relacje łączącą 
Zamawiającego z Wykonawcą zgodnie i niewykraczające poza dopuszczalne zgodne z 
art. 3531 k.c. granice swobody: 
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„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku rozwiązania umowy z 
przczyn, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia brutto w 
zakresie części, której, odstąpienie dotyczy..”.” 

Odpowied ź 10: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów wzoru umowy. 
 
Pytanie 11: „Prosimy o wprowadzenie poniższego zapisu umowy: 

W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek 
ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt. 3 
ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 
2016, poz. 684 t.j.).”  

Odpowied ź 11: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów wzoru umowy. 
 
Pytanie 12: „ Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie poniższego zapisu 

treści umowy: 
„W sytuacji, kiedy Zamawiający nie ureguluje należności w terminie, Wykonawca, po 2-
krotnym wezwaniu Zamawiającego (w odstępie 14 dni) do zapłaty, ma prawo wstrzymać 
dostawy do Zamawiającego do czasu uregulowania należności”.” 

Odpowied ź 12: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów wzoru umowy. 
 
Pytanie 13: „Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie poniższego zapisu 

umowy: 
„W przypadku, gdy Zamawiający nie zamówi w okresie obowiązywania niniejszej umowy, 
całości przedmiotu zamówienia, okres obowiązywania umowy może ulec przedłużeniu do 
czasu całkowitego zrealizowania umowy, nie dłużej jednak niż na okres 4 lat od dnia jej 
podpisania, z uwzględnieniem corocznej aktualizacji cen przez Wykonawcę w tym czasie , 
za wyjątkiem przedłużenia umowy o maksymalny czas 6 miesięcy.”.” 

Odpowied ź 13: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów wzoru umowy.  
 
 
 Poniewa ż warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż termin 
składania ofert ustalony do dnia 02.03.2018 r. do g odziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: 
w tym samym dniu o godzinie 10.30.  

 
 
Egz.: 

1. adresat. 
2. aa. 


