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OA.272.11.12.2014

Do wszystkich
uczestników postępowania

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyŜej
134 000 EURO na: Dostawę i transport na koszt Oferenta do magazynu
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Katowicach; 40-074
Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych,
surowic, podłoŜa mikrobiologiczne: OA.272.11.2014
ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Informujemy, iŜ do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w
Katowicach do
Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania dotyczące
zapisów załącznika nr 2 do SIWZ:

Pytanie nr 1
Dotyczy pakietu nr 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji
23 jałowych krąŜków o średnicy 6 mm?
Odpowiedź nr 1
Zamawiający nie wyraŜa zgody na zaoferowany produkt. Metody badań zostały
zwalidowane i akredytowane z uŜyciem krąŜków podanych w specyfikacji.
Wprowadzenie oferowanego zestawu wymagałoby ponownej rewalidacji metody,
co pociągałoby za sobą dodatkowe koszty.
Pytanie nr 2
Dotyczy pakietu nr 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji
poz. 24 testu w postaci tabletki, pakowanego po 25 sztuk? Według załączonej
metodyki.

Odpowiedź na 2
Zamawiający nie wyraŜa zgody na zaoferowany produkt. Metody badań zostały walidowane
i akredytowane z uŜyciem krąŜków podanych w specyfikacji.
Do wykonywania badań zamawiający nie stosuje testu w postaci tabletek.
Wprowadzenie oferowanego produktu wymagałoby ponownej rewalidacji metody, co
pociągałoby za sobą dodatkowe koszty.
Pytanie nr 3
Dotyczy pakietu nr 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu w pozycji 27 wg
załączonej metodyki?
Odpowiedź nr 3
Zamawiający po zapoznaniu się z przesłaną metodyką proponowanego testu wyraŜa zgodę na
zaoferowany produkt.
Pytanie nr 4
Dotyczy pakietu nr 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 31 testu w
postaci tabletki, pakowanego po 15 sztuk i wycenienie 7 takich opakowań? Wg załączonej
metodyki.
Odpowiedź nr 4
Zamawiający nie wyraŜa zgody na zaoferowany test. Metody badań zostały walidowane
i akredytowane z uŜyciem testu w postaci pasków podanego w specyfikacji.
Do wykonywania badań zamawiający nie stosuje testu w postaci tabletek.
Wprowadzenie oferowanego produktu wymagałoby ponownej rewalidacji metody, co
pociągałoby za sobą dodatkowe koszty.

Pytanie nr 5
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 40. Czy wyraŜają Państwo zgodę na zaproponowanie 12 opakowań
po 500g, zamiast 6 opakowań 1 kg?
Odpowiedź nr 5
Zamawiający wyraŜa zgodę na zaproponowaną zmianę. Parametry techniczne produktu
muszą pozostać takie same jak w specyfikacji.
Pytanie nr 6
Par. 4 ust.7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty
wystawienia faktury? Uzasadnienie: Utrzymanie zapisu w obecnej postaci spowoduje, iŜ
niemoŜliwe będzie dokładne określenie terminu płatności oraz powstania zobowiązania
podatkowego.
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Odpowiedź nr 6
Zamawiający nie wyraŜa zgody.
Pytanie nr 7
Par. 6 ust. 2 i par. 9 ust. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia
od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do naleŜytego
wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niŜ 3 dni robocze?
Odpowiedź nr 7
Zamawiający nie wyraŜa zgody.
Pytanie nr 8
Par. 8 ust. 1 pkt b), c) i e). Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienie” na
„zwłoka”? Uzasadnienie: „Opóźnienie” oznacza uchybienie terminowi bez względu na
przyczynę tego uchybienia, natomiast „zwłoka” zgodnie z art. 476 KC, następuje w sytuacji
gdy dłuŜnik nie spełnia świadczenia wskutek okoliczności za które ponosi odpowiedzialność.
Kara umowna skategoryzowana jako zryczałtowane odszkodowanie, powinna być wymagalna
wyłącznie jeŜeli została spowodowana okolicznościami, za które dłuŜnik (Wykonawca)
ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych. Z powyŜszych przesłanek wynika, iŜ dla
zachowania istoty instytucji kary umownej – nie moŜe ona zostać zastrzeŜona na wypadek
niedotrzymania terminu wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi.
Odpowiedź nr 8
Zamawiający nie wyraŜa zgody na zmianę słowa „opóźnienie” na „zwłoka” w par. 8 ust. 1 pkt
b), c) i e). Wykonawca obowiązany jest świadczyć usługę dostawy w terminie, tj. określony w
Istotnych Postanowieniach Umowy (zał. nr 3 do SIWZ) w § 3 ust. 1.
JeŜeli Wykonawca (dłuŜnik) nie spełnia świadczenia, za które nie ponosi odpowiedzialności
popada w opóźnienie. Gdy natomiast opóźnienie wynika z przyczyn, za które Wykonawca
(dłuŜnik) odpowiedzialność ponosi, znajduje się on w stanie kwalifikowanego opóźnienia,
czyli zwłoki. Konsekwencją zwłoki Wykonawcy (dłuŜnika) jest przede wszystkim powstanie
po stronie zamawiającego (wierzyciela) roszczenia o naprawienie wynikłej ze zwłoki szkody
a takŜe uprawnienie do nabycia na koszt dłuŜnika takiej samej ilości, tej samej jakości rzeczy
oznaczonej co do gatunku, które miało być przedmiotem świadczenia Wykonawcy (dłuŜnika).
Powołany w pytaniu przepis art. 476 KC kreuje domniemanie prawne, iŜ dłuŜnik jest
odpowiedzialny za opóźnienie. To na dłuŜniku ciąŜy obowiązek wykazania, iŜ nie ponosi
odpowiedzialności za opóźnienie.
Pytanie nr 9
Par. 8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie ustępu o brzmieniu „Całkowita wartość
kar umownych nie moŜe przekraczać 4,95% wartości brutto umowy”? Uzasadnienie: 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. 8 ust. 2.
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Odpowiedź nr 9
Zamawiający nie wyraŜa zgody.

Pytanie nr 10
Par. 8. Prosimy o dodanie zapisu o brzmieniu „Zamawiający moŜe w kaŜdym czasie odstąpić
od Ŝądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej”.
Odpowiedź nr 10
Zamawiający nie wyraŜa zgody.
Pytanie nr 11
Czy w postępowaniu nr OA.272.11.2014 Wykonawca moŜe składać ofertę na poszczególne
pozycje – nazwane częściami w Pakietach 1, 1a, 2, 5 i 7?
Odpowiedź nr 11
Zamawiający wyjaśnia, Ŝe w Pakietach 1, 1a, 2, 5 i 7 moŜna składać ofertę na poszczególne
pozycje.

POWYśSZE WYJAŚNIENIA SĄ WIĄśĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEśY JE
UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.
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