
 
   

 
 

Znak sprawy:  ZP/3/2019                                                                                                       Gdańsk, 05.02.2019 r. 
 
 
 

                                                                                         Do uczestników postępowania 
 

 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na 

zbieraniu i przygotowaniu materiału badawczego w postaci prób materiału biologicznego od 

pacjentów z chorobą nowotworową piersi, prostaty, pęcherza, okrężnicy oraz choroby 

Alzheimera w ramach realizowanego projektu: „Mutacje nabywane w trakcie rozwoju i życia 

człowieka powodujące zwiększone ryzyko chorób, w szczególności nowotworów” 

  
 

Gdański Uniwersytet Medyczny zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela 
odpowiedzi w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych jak niżej:  

   
1. §3 ust. 3 Umowy – czy jest możliwość wskazania jako miejsce prowadzenia badania adresu 

kliniki/laboratorium, w którym będą pozyskiwane próby materiału biologicznego zamiast 

siedziby Wykonawcy. Klinika/laboratorium jest jednostką organizacyjną Wykonawcy, jednak nie 

mieści się w siedzibie wykonawcy ? 

Odp.    W §3 ust. 3 projektu umowy - chodzi o wskazanie dokładnego adresu i nazwy miejsca 

świadczenia usługi, tzn. zbierania i przygotowania materiału badawczego. 

 

2. §7 ust. 1 Umowy – czy Zamawiający wyrazi zgodę na konieczność poprzedzenia złożenia 

oświadczenia o odstąpieniu od Umowy wezwaniem Wykonawcy do usunięcia naruszeń 

w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, pod odstąpienia od umowy ? 

Odp.     Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów §7 ust. 1 projektu umowy poprzez dopisanie ustępu 
1a o treści: 

„1a. Zamawiający może odstąpić od umowy bez prawa odszkodowania dla Wykonawcy, jeżeli 
Wykonawca nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne i nie usunął stwierdzonych 
naruszeń w wyznaczonym terminie 14 dni, pomimo pisemnego wezwania do ich usunięcia w 
wyznaczonym terminie, pod rygorem odstąpienia od umowy” 

 

 



 

 

3. §7 ust. 3  

a) czy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany sposobu naliczania kary Umownej poprzez 

ustalenie jej w wysokości 1% wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za poszczególną 

brakującą próbę wymaganą na podstawie §1 ust. 2 lit. a), a nie jak ma to miejsce obecnie tj. 

1% wynagrodzenia miesięcznego za każdą brakującą próbę wymaganą na podstawie §1                   

ust. 2 lit.a) ? 

Odp. ad. a) Nie - Wykonawca określa w ofercie liczbę prób miesięcznych, a okresem rozliczeniowym jest 

kwartał, natomiast na zebranie określonej liczby prób wykonawca ma 2 kwartały. Kara stanowi 

1% wynagrodzenia miesięcznego za 1 brakującą próbę w ujęciu miesięcznym.  Np. w Pakiecie nr 

1. Wykonawca na zebranie minimum 240 prób materiału badawczego ma 6 miesięcy. Ryzyko 

wystąpienia wysokich kar jest zatem znikome. 

 

b) ponadto, aby uniknąć rozbieżności interpretacyjnych zasadnym byłoby wskazanie, że kara 

umowna będzie naliczana jedynie w sytuacji nie pozyskania przez Wykonawcę minimalnej 

ilości prób określonych w §1 ust. 2 lit. a). W sytuacji zobowiązania się Wykonawcy do 

pozyskania w danym miesiącu od 8-20 prób, uprawnienie do naliczania kary umownej 

postawnie jeżeli wykonawca nie pozyska 8 prób. 

Odp. Tak – zamawiający dokonała stosowanych modyfikacji w § 7 ust. 3  projektu umowy.  

 

4. §7 ust. 5 – czy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany sposobu zapłaty kary umownej, która 

mogłaby zostać naliczona nie przez potrącenie jej z należnego wynagrodzenia, ale w drodze 

skierowania do Wykonawcy wezwania do zapłaty przedmiotowej kary ? 

Odp.  Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów § 7 ust. 5 projektu umowy poprzez ich 
uszczegółowienie: 
„5. Zapłata kary umownej nastąpi w drodze potrącenia z należnego wynagrodzenia z § 4 ust. 1 
netto, po wcześniejszym wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiającego do jej zapłaty w 
terminie 7 dni” 

 

5. §8 ust. 1 – czy zamawiający przewiduje określony termin, w którym Wykonawca po rozwiązaniu 

Umowy będzie zobowiązany do zachowania poufności w sprawach związanych z niniejszym 

Zamówieniem, czy obowiązek tan ma być bezterminowy ? 

Odp.     Zachowanie poufności bezterminowo. 

 

6. ust. 3 pkt. 6) SIWZ : czy istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu dla Wykonawcy, którego 

siedziba znajduje się w odległości mniejszej niż 10 kilometrów od siedziby Zamawiającego ? 

Odp.     Nie ma takiej możliwości. 

 

7. Dotyczy § 4 ust. 4 – prośba o wykreślenie tego ustępu, jest on zbyt rygorystyczny dla 

Wykonawcy, rozliczenie i tak następować będzie kwartalnie, Wykonawca musi wykonać szereg 

czynności w związku z realizacją umowy, w przypadku zaś gdy liczba próbek będzie choćby o 1 

niższa niż zadeklarowana w § 1 ust. 2 lit. a) rozliczenie za wykonane prace nastąpi dopiero w 

kolejnym kwartale (zakładam że dopiero po kolejnym kwartale). 

Odp. Zapisy § 4 ust. 4 projektu umowy wprowadzono, aby rozliczenie zebranych prób oraz naliczenie 

kar nie było nadmiernie rygorystyczne. Okresem rozliczeniowym jest kwartał, natomiast na 

zebranie określonej liczby prób wykonawca ma 2 kwartały. Jeżeli np. po zakończeniu kwartału 

Wykonawca nie zbierze określonej liczby prób, to rozliczenie nastąpi po zakończeniu kolejnego 



 

kwartału. I dopiero wtedy może nastąpić ewentualne naliczenie kar umownych. Kara stanowi 

1% wynagrodzenia miesięcznego za 1 brakującą próbę w ujęciu miesięcznym.  Np. w Pakiecie nr 

1 Wykonawca na zebranie minimum 240 prób materiału badawczego ma 6 miesięcy. Ryzyko 

wystąpienia wysokich kar jest zatem znikome. Maksymalna wysokość kary umownej może 

wynieść 20%. 

 

8. W § 11 ust. 3 pkt 3 wnosimy o dodanie lit. c) o treści: „zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 

pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o 

pracowniczych planach zgodnie z treścią art. 142 ust. 5 pzp.” 

Odp.  Zamawiający dokonuje zmiany zapisów §11 ust. 3 pkt. 3 projektu umowy poprzez dopisanie lit.c) 

w brzmieniu: 

„c) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach zgodnie z treścią                   

art. 142 ust. 5 pzp” 

 

9. Dotyczy § 9 ust. 5 pkt 7 i 8 – proszę o wyjaśnienie czym się różni pojęcie: „dane o stanie 

zdrowia” od „dane medyczne”, sugeruję pozostawienie tylko zwrotu dane medyczne w 

projekcie umowy. 

Odp.    Chodzi o dane medyczne. 

 

                              Kanclerz  
                     /-/ 
    mgr Marek Langowski 


