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Katowice, dn. 10.10.2019r. 
 

 
WYJAŚNIENIA DO TREŚCI 

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
                             
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego  na  DOSTAWĘ SPRZĘTU LABORATORYJNEGO 
Nr sprawy: ZP-19-110UN (ID 256080) 

 
                  

 W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38  ustawy - Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późniejszymi zmianami), udzielam następujących odpowiedzi: 
 
Pyt. 1 Pakiet nr 3 poz. 1a    
Czy Zamawiający dopuści nakłuwacz z głębokością nakłucia 1,8mm z ostrzem trzypłaszczyznowym o średnicy 
0,6mm? 
Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pyt. 2 Pakiet nr 4 poz. 5  
Czy Zamawiający dopuści pojemniki na mocz sterylne tylko wewnątrz? 
Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pyt.  Pakiet nr 2 poz. 2  
Prosimy o odstąpienie od wymogu aby pojemnik w pozycji 2 był sterylny, ponieważ dla tego typu asortymentu 
wymóg ten jest bezzasadny. 
Odp.: Zamawiający odstępuje od wymogu, aby pojemnik w pozycji nr 2 był sterylny.  
Zamawiający koryguje opis przedmiotu zamówienia w pozycji nr 2 poprzez wykreślenie wyrazu „sterylny”.  
Skorygowany Załącznik zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem:  
https://platformazakupowa.pl/transakcja/256080 
 
Pyt.  SIWZ     
Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub 
czterech miejsc po przecinku? 
Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06) 
„dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów 
masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną 
transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki ezy, końcówki czy szkiełka)”. 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje wymóg zawarty w Rozdz. XII „Opis sposobu obliczania ceny”.   
Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia nie określił wymaganej wielkości opakowania.  
W kolumnie nr 3 podał zamawianą ilość sztuk, a w kolumnie nr 4 cenę netto za sztukę.  
Zamawiający dopuszcza podanie ceny za opakowanie. W takiej sytuacji należy wyraźnie zaznaczyć,  
że oferowana cena jest ceną za opakowanie i podać ile sztuk zawiera opakowanie.  
Oferowana ilość pełnych opakowań w przeliczeniu na sztuki musi być zgodna z ilością zamawianą. 
Zamawiana ilość sztuk podzielona przez zaoferowaną wielkość opakowania musi dawać pełną ilość 
opakowań, bez reszty. 
 
Pyt.  dotyczące projektu umowy     
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 oferowanej ceny. Zapewnieniem przestrzegania zasady uczciwej konkurencji 
będzie określenie przez Zamawiającego gwarantowanego poziomu zamówienia publicznego, który zostanie 
na pewno zrealizowany. Jak wskazano w  Wyroku KIO z dnia 27 grudnia 2011 roku (KIO 2649/11): 
„Zamawiający powinien opisać przedmiot zamówienia w taki sposób, aby wykonawcy nie mieli wątpliwości, jakie 
usługi, dostawy, roboty budowlane należy wykonać i jaki będzie ich zakres, tak aby spełniały oczekiwania 
Zamawiającego, a z drugiej strony aby wykonawcy mogli w sposób prawidłowy dokonać wyceny złożonych ofert 
(…) 
Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 
1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez 
zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet, jeżeli 
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nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów oraz w wyroku z dnia 3.10.2014 r., KIO 
1944/14: „Dla zapewnienia uczciwej konkurencji przy kalkulowaniu ceny oferty konieczne jest określenie w sposób 
precyzyjny zakresu, jakiego prawo opcji dotyczy, oraz wskazanie tej części zamówienia, która będzie realizowana na 
pewno, oraz tej części, której realizacja będzie uzależniona od decyzji zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji”.  
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 pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw 
będących przedmiotem zamówienia”. 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.  
 
Pyt.  dotyczące projektu umowy  
Wnosimy o zmianę stanowiska Zamawiającego w kwestii liczenia kar umownych za odstąpienie od umowy  
od kwoty niezrealizowanej lub niewłaściwie, nieterminowo  zrealizowanej wartości umowy, a nie całkowitej, 
krzywdzącym jest, aby Wykonawca, bądź Zamawiający ponosił ewentualną karę za prawidłowo zrealizowaną 
już wartość umowy. Pozwoli to również na dostosowanie wysokości kar do wartości przedmiotu umowy,  
co zgodne będzie z zasadami prawa w tym zakresie. Czy zatem Zamawiający dokona modyfikacji 
wspomnianego zapisu umowy? 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.  
 
Pyt.  dotyczące projektu umowy     
Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów do projektu umowy w § 6, mając na 
względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą.  
„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn, za które odpowiada 
Zmawiający w wysokości 10% wynagrodzenia netto pozostałego do zapłaty w zakresie części, której, odstąpienie 
dotyczy..” 
Wskazany zapis jest istotny dla należytej realizacji zamówienia publicznego oraz  współpracy pomiędzy 
Zamawiający a Wykonawcą. W stosunkach cywilnoprawnych bardzo ważna jest równowaga pomiędzy obiema 
stronami umowy oraz wzajemne kształtowanie jej postanowień w granicach zasady swobody umów (art. 
3531 KC), pozwalające na uznanie wykonawcy za partnera, szanujące jego podstawowe prawa i pozwalające 
na zrównoważone i partnerskie relacje między zamawiającym i wykonawcą. 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.  
 
Pyt.  dotyczące projektu umowy     
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy sformułowania, iż  
„Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia 
jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”?  
Mając na względzie czynniki ekologiczne, chcielibyśmy dążyć do ograniczenia liczby opakowań, ilości listów 
przewozowych i faktur w formie papierowej. W związku z tym prosimy o ustanowienie minimalnej wartości 
zamówienia w kwocie 150 zł. 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.  
 
Pyt.  dotyczące projektu umowy     
Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie poniższego zapisu do 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” 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.  
 
Pyt.  dotyczące projektu umowy § 1, ust 4 

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający 

będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie 

powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”? 

Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 150 zł. koszty transportu na które składają się m.in.: 
koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty 
dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej 
wartości. 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.  
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Pyt.  dotyczące projektu umowy § 1, ust 6 
Z uwagi na specjalne ceny oferowane Zamawiającemu przez wykonawców, kalkulowane na podstawie ilości 
podanych przez Zamawiającego w SIWZ, czy Zamawiający nie rozważy możliwości zmiany zapisu na: 
„Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji Umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy 
nie może być większa niż 20% wartości umowy? 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.  
 
Pyt.  dotyczące projektu umowy § 4, ust. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości  
0,5 % wartości netto niezrealizowanej części zamówienia / wartości zareklamowanego towaru za każdy dzień 
zwłoki z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?  
Wprawdzie nie istnieją przepisy regulujące wysokości kar umownych, jednak przy ustaleniu wysokości kar 
Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności stron, a tym samym wymagać od 
Wykonawcy płacenia kar w takiej samej lub nieznacznie wyższej wysokości, w jakiej sam Zamawiający może 
ewentualnie płacić za zwłokę w płaceniu za towar. 
Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar umownych. Kary 
umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w stosunku do Wykonawcy, a nie prowadzić do wzbogacenia 
się Zamawiającego, a taką funkcję zaczynają pełnić w momencie, gdy okazuje się, iż wartość kary umownej 
może przekroczyć wartość zapłaty należną Wykonawcy za dostarczony towar. Nadto liczenie kary umownej w 
wysokości 1% netto za każdy dzień zwłoki jest wysoce niesprawiedliwe i na gruncie prawa cywilnego obecna 
wysokość odsetek, którą Zamawiający narzuca, może zostać uznana za świadczenie nienależne, dające w skali 
roku odpowiednio, 365%, wartości zamówionej dostawy. W tym miejscu należy przywołać treść art. 484 § 2 
Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części 
dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, to samo dotyczy przypadku, gdy kara jest rażąco wygórowana. 
Dlatego też w przypadku braku zgody Zamawiającego na zmniejszenie kar umownych w momencie gdy będą 
one naliczane, Wykonawca będzie zmuszony podjąć odpowiednie kroki prawne celem miarkowania tych kar, a 
co za tym idzie ochrony swoich interesów.     
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie  umowy. 
 
Pyt.  dotyczące projektu umowy  § 4 ust. 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na „10% niezrealizowanej wartości netto umowy.” 
Naliczenie kary umownej w proponowanej przez Zamawiającego wysokości 20% netto wartości umowy, na 
gruncie znowelizowanego przepisu art. 24.ust 1 pkt 1 ustawy pzp może doprowadzić do wykluczenia 
wykonawcy z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na okres trzech lat. Zdaniem Wykonawcy, 
konsekwencje proponowanej przez Zamawiającego kary umownej są nieadekwatne w przypadku przetargu 
na relatywnie małą wartość. W związku z powyższym zaproponowaną przez Zamawiającego karę umowną 
uznać należy za niewspółmiernie wysoką, a wręcz rażąco wygórowaną. W związku z powyższym prosimy o 
zmianę sposobu liczenia kary na od  niezrealizowanej wartości umowy brutto. 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.  
 
Pyt.  dotyczące projektu umowy  § 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na  dodanie do projektu umowy zapisu mówiącego, iż:  „W przypadku 
urzędowej zmiany stawki VAT uwzględnienie nowej stawki nastąpi automatycznie w dacie określonej przez 
przepisy wprowadzając zmianę stawki VAT, bez konieczności zawierania odrębnego aneksu do umowy. W 
takiej sytuacji ceny netto pozostają bez zmian.”? 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy. 
 
Pyt.  dotyczące projektu umowy  § 5 
Czy Zamawiający rozważy wprowadzenie w powyższym paragrafie ustępu mówiącego, że: 
- Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za 1 miesięcznym wypowiedzeniem, 
- Rozwiązanie, o którym mowa w pkt. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod 
rygorem nieważności, 
- Każda ze stron może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia postanowień 
niniejszej umowy? 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.  
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