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LAS-2530/1-PN/73-2015       Rybnik, dnia 04.01.2016 r. 
 

Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Okulistyczn ego nr LAS-2530-PN/73-2015 
ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

z dnia 05.12.2015 r., nr 2015/S 236-427728 
 

W związku z wniesionymi przez jednego z wykonawców zapyta niami, zamawiaj ący udziela 
poni ższych odpowiedzi. Ponadto zamawiaj ący wprowadza ni żej podane modyfikacje. 

 
Pytanie 1: „dot. § 1 ust. 4 projektu Umowy:  

Proszę o doprecyzowanie treści zapisu poprzez ograniczenie ewentualnego zmniejszenia 
zamówienia w zakresie nieprzekraczającym 30%  

Brak wskazania zakresu zamówienia, choćby minimalnego, który zostanie przez Zamawiającego 
zrealizowany na 100% powoduje, że opis przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym nie jest 
jednoznaczny i wyczerpujący, a Wykonawca nie może w prawidłowy sposób oszacować ceny ofertowej, 
bowiem w toku realizacji umowy może okazać się, że Zamawiający zamówi 5% towaru objętego umową, 
a zrezygnuje z 95%, w związku z czym zwracamy się o doprecyzowanie zapisów wzoru umowy w ww. 
zakresie. W przypadku proponowanej zmiany zapisów wzoru umowy w przypadku zmniejszenia 
zamówienia Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu, 
pod warunkiem, że niezrealizowana ilość przedmiotu zamówienia nie będzie większa niż 30 % wartości 
tejże umowy. Opis przedmiotu zamówienia powinien wskazywać w szczególności zakres zamówienia. 
Innymi słowy powinien on określać >>ilość zamówienia<<. Precyzyjny opis przedmiotu zamówienia pod 
względem ilościowym umożliwi Wykonawcom optymalne skalkulowanie ceny oferty a tym samym 
Zamawiającemu uzyskanie (zgodnie z dyscypliną o finansach publicznych) najkorzystniejszej cenowo 
oferty.” 
Odpowied ź 1: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy. 
 
Pytanie 2: „dot. § 2 ust. 2 projektu Umowy : 

Proszę o wydłużenie terminu (godziny realizacji) dostaw do godz. 14.00. realizacja dostaw 
do godz. 12.00 jest dla Wykonawcy bardzo trudna do realizacji.” 

Odpowied ź 2: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy.  
 
Pytanie 3: „dot. § 2 ust. 5 projektu Umowy:  

Proszę o doprecyzowanie, że Zamawiający udokumentuje Wykonawcy dokonanie zakupu 
interwencyjnego oraz, że wystawi notę księgową obciążeniową lub fakturę VAT.” 

Odpowied ź 3: Zamawiaj ący nie zmienia postanowie ń umowy w zakresie wskazanym w pytaniu, 
natomiast wyja śnia, że rozliczenie zakupu interwencyjnego b ędzie uwarunkowane udokumento-
waniem dokonania zakupu poprzez przedło żenie kserokopii faktury doł ączonej do noty ksi ęgo-
wej. 
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Pytanie 4: „dot. § 3 ust. 1 projektu Umowy:  
Proszę o uzupełnienie zapisu powyżej wskazanego paragrafu poprzez dodanie na końcu 
paragrafu zdania: 
>>W razie stwierdzenia wad, Zamawiający jest obowiązany sporządzić reklamację, 
powiadomić niezwłocznie Wykonawcę o wadliwości dostarczonych produktów oraz 
niezwłocznie przesła ć wadliwe produkty na adres wskazany przez Wykonawc ę, na 
koszt Wykonawcy <<. 
Obecna forma zapisu uniemożliwia Wykonawcy rozpatrzenie ewentualnej reklamacji 
jakościowej, z uwagi na to, że rozpatrzenie może odbyć się wyłącznie po dokonaniu oględzin 
reklamowanego towaru. Wykonawca/ Producent, w przypadku reklamacji jakościowej, 
powinien mieć możliwość, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dokonania oględzin 
reklamowanego towaru pod względem wad jakościowych, przed rozpatrzeniem reklamacji 
oraz dokonaniem wymiany.” 

Pytanie 5: „dot. § 3 ust. 3 tiret drugi projektu Umowy:  
Proszę o uzupełnienie zapisu powyżej wskazanego paragrafu poprzez dodanie na końcu 
paragrafu zdania: 
>>- 14 dni – w przypadku reklamacji wad jakościowych od chwili otrzymania 
reklamowanego towaru .<< 
Obecna forma zapisu uniemożliwia Wykonawcy rozpatrzenie ewentualnej reklamacji 
jakościowej, 
z uwagi na to, że rozpatrzenie może odbyć się wyłącznie po dokonaniu oględzin 
reklamowanego towaru. Wykonawca/ Producent, w przypadku reklamacji jakościowej, 
powinien mieć możliwość, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa, dokonania oględzin reklamowanego towaru pod 
względem wad jakościowych, przed rozpatrzeniem reklamacji oraz dokonaniem wymiany.” 

Odpowied ź 4 i 5: Zamawiaj ący § 3 ust. 3 tiret drugie nadaje brzmienie: 
„ – 14 dni kalendarzowych – w przypadku reklamacji wa d jako ściowych (w tym przypadku termin 
realizacji reklamacji jest liczony od dnia przesłan ia pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym 
towarem na koszt i ryzyko Wykonawcy). ” 
 
Pytanie 6: „dot. § 4 ust. 2 projektu umowy:  

Zwracam się z prośbą o skrócenie terminu płatno ści do 45 dni , licząc od dnia doręczenia 
prawidłowo wystawionej faktury.” 

Odpowied ź 6: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy.  
 
Pytanie 7: „dot. § 4 ust. 7 projektu umowy:  

Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie, że w sytuacji urzędowej zmiany stawki podatku 
VAT, zmianie ulega stawka podatku oraz cena brutto a cena netto zostanie niezmienna 
oraz, że zmiana ta nastąpi automatycznie z chwilą wejścia w życia aktu prawnego 
regulującego zmianę stawki.” 

Odpowied ź 7: Zamawiaj ący wyja śnia, że zgodnie z § 4 ust. 3 wzoru umowy cenami 
obowi ązującymi s ą ceny brutto, które nie mog ą ulec zmianie, za wyj ątkiem sytuacji 
uregulowanych w umowie. Tak ą regulacj ą umown ą jest w odniesieniu do mo żliwej zmiany 
właśnie stawki podatku VAT – zmiana wpływaj ąca na wysoko ść kosztów wykonania 
zamówienia  wykonawcy, proporcjonalnie do zmiany tych kosztów, jak w § 4 ust. 4 wzoru umowy 
zgodnie z art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. – Prawo zamówie ń publicznych.  
 
Pytanie 8: „dot. § 5 ust. 3 projektu umowy:  

Prosimy o uzupełnienie zapisu powyżej wskazanego paragrafu poprzez dodanie na końcu 
paragrafu zdania: 
>>Kary, o których mowa w pkt. 1 oraz 2 Wykonawca zapłaci na wskazany przez 
Zamawiającego rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia 
doręczenia mu uzasadnionego żądania Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej. Po 
bezskutecznym upływie terminu Zamawiający ma prawo potrącić kary umowne z należnego 
wynagrodzenia Wykonawcy, po wcze śniejszym przesłaniu na adres Wykonawcy 
obci ążeniowej noty ksi ęgowej. W przypadku braku mo żliwo ści zaspokojenia 
roszcze ń z tytułu kar umownych na zasadach okre ślonych powy żej, ksi ęgowa nota 
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obci ążeniowa płatna b ędzie przez Wykonawc ę po jej wystawieniu oraz przesłaniu 
na adres Wykonawcy. <<” 

Odpowied ź 8: Zamawiaj ący nie zmienia postanowie ń umowy w zakresie wskazanym w pytaniu, 
natomiast wyja śnia, że zamawiaj ący ma prawo potr ącić kary umowne z nale żnego wynagrodzenia 
wykonawcy, po wcze śniejszym przesłaniu na adres wykonawcy obci ążeniowej noty ksi ęgowej. 
 
Pytanie 9: „dot. § 8 lit. b projektu umowy:  

Zwracam się prośbą aby § 8 lit. b wzoru umowy otrzymał następujące brzmienie: 
>>Wykonawca dwukrotnie dostarczy towar nieodpowiadający wymaganiom określonym 
w specyfikacji i w zamówieniu, w tym – w naruszonym opakowaniu.<<. Z postanowienia 
została usunięta przesłanka rozwiązania umowy jaką jest niespełnianie przez towar 
w sposób prawidłowy jego funkcji. Przedmiotowa przesłanka jest niezrozumiała i może 
budzić wątpliwości interpretacyjne w trakcie wykonywania przez Strony Umowy.” 

Odpowied ź 9: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy. 
 
Pytanie 10: „dot. § 10 ust. 4 projektu umowy:  

Zwracam się z prośba aby ze wzoru umowy usunąć § 10 ust.4. Kara umowna ma służyć 
realnemu wykonaniu zobowiązania, a w tym przypadku występuję kara umowna, która nie 
ma żadnego związku z uchybieniami Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu zamówienia. 
Celem tej kary nie jest zmotywowanie Wykonawcy do prawidłowego wykonania przedmiotu 
umowy, a w tym tkwi sens kary umownej. Możemy mieć zatem do czynienia z sytuacją, 
kiedy Wykonawca prawidłowo wykona przedmiot zamówienia, natomiast Zamawiający nie 
uiści należnej z tego tytułu zapłaty i Wykonawca, podejmując prawem przewidziane 
czynności mające na celu zaspokojenie jego wierzytelności, narazi się na sankcję w postaci 
kary umownej.” 

Odpowied ź 10: Zamawiaj ący modyfikuje zapis § 10 poprzez wprowadzenie w ww.  paragrafie 
ust ępu 5 o nast ępującym brzmieniu: 
„Zamawiaj ący nie b ędzie uprawniony do nało żenia kar umownych, o których mowa w ust. 4 
powy żej, jeżeli Wykonawca ł ącznie: wyst ąpi o zgod ę Zamawiaj ącego oraz Zamawiaj ący popadnie 
w zwłok ę z zapłat ą wynagrodzenia nale żnego Wykonawcy przekraczaj ącą 30 dni.”  
 
 

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż termin 
składania ofert ustalony do dnia 12.01.2016 r.  do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym  
samym dniu o godzinie 10.30 . 

 
 
Egz.: 

1. adresat. 
2. aa. 

  


