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Warszawa, dnia 28/09/2018 

ZZP.ZP.184/18.721.18 

      WYKONAWCY 

ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIA UPRZEJMIE INFORMUJE, IŻ DO 

ZAMAWIAJĄCEGO WPŁYNĘŁY PISEMNE ZAPYTANIA DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE 

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZNAK: ZZP-184/18 NA „ZAKUP WYROBÓW MEDYCZNYCH DO DIAGNOSTYKI 

MOLEKULARNEJ Z DOSTAWĄ DO MAGAZYNU DEPOZYTOWEGO”  

Treść pytań oraz udzielone odpowiedzi przedstawiamy poniżej. 

Pytanie 1:  

Dotyczy SIWZ: 

Czy Zamawiający akceptuje termin ważności odczynników minimum 4 miesiące przy jednoczesnej gwarancji 
wymiany niewykorzystanych opakowań i odstąpi od zapłaty kary umownej określonej w paragrafie 8, ust. 2 pkt 4 
i 5 umowy? 

Odpowiedź 1:  

Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie 2:   

Dotyczy wzoru umowy: 

Dotyczy: §3 ust. 4 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury? 

Uzasadnienie: 

Utrzymanie zapisu w obecnej postaci spowoduje, iż niemożliwe będzie dokładne określenie terminu płatności. 

Pytanie 3:   

Dotyczy wzoru umowy: 

Dotyczy: §3 ust. 5 
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Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu? 

 

Pytanie 4:   

Dotyczy wzoru umowy: 

Dotyczy §3 ust.7 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w następujący sposób: „Zamawiający zastrzega, że ma prawo 
do niezrealizowania płatności i odstąpienia od umowy w zakresie niezrealizowanej przez Wykonawcę części 
umowy”.? 

Pytanie 5:   

Dotyczy wzoru umowy: 

Dotyczy §4 ust. 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisów dotyczących zabezpieczenia? Czy Zamawiający wyrazi 
zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość zabezpieczenia 
zastąpiona została karą umowną naliczaną od wartości wynagrodzenia brutto dot. niezrealizowanej części 
umowy? 

Pytanie 6:   

Dotyczy wzoru umowy: 

Dotyczy: §6 ust. 10 i §8 ust. 2 pkt 4 i pkt 5 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby przyjęcie dostawy przez 
Zamawiającego w trybie §6 ust. 8 wykluczało zastosowanie kar umownych? 

Uzasadnienie: 

Zamawiający przyznaje sobie prawo do sankcjonowania za to samo przewinienie dwa razy. Zastrzeżenie kary umownej ma cel 
odszkodowawczy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Kara umowna ma, więc na celu naprawienie szkody 
poniesionej przez Zamawiającego, ale nie może być nadmierna i nie może dążyć do przewyższenia poniesionej szkody. Poprzez 
wymianę testów na testy z takim terminem ważności, aby łączny termin ważności testów podlegających wymianie i testów 
nowodostarczonych był równy co najmniej oferowanym terminowi ważności następuje wykonanie zobowiązania co skutkuje brakiem 
powstania ewentualnej szkody. 

Pytanie 7:   

Dotyczy wzoru umowy: 

Dotyczy: §8 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie ust. 7 w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od 
żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.’’? 
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Pytanie 8:   

Dotyczy wzoru umowy: 

Dotyczy§9 ust. 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym 
pisemnym wezwaniu Wykonawcy do zrealizowania przedmiotu umowy lub dostarczenia którejkolwiek z 
prawidłowo wystawionych faktur wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym z wyznaczeniem dodatkowego 
terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze? 

Pytanie 9:   

Dotyczy wzoru umowy: 

Dotyczy: §10 ust. 2 

Czy w związku z regulacją art. 144 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do wzoru 
umowy zapisu o dopuszczalności wprowadzania zmian, w brzmieniu przedstawionym poniżej? 

1.      Zmiana Umowy może obejmować, w zakresie dozwolonym przepisami ustawy Prawo  zamówień publicznych, w szczególności: 

1.1.   zmianę ilości przedmiotu zamówienia; 

1.2.   zmianę jakości, parametrów lub innych cech charakterystycznych dla przedmiotu   zamówienia, w tym zmianę numeru 
katalogowego produktu bądź nazwy własnej produktu; 

1.3.   zmianę elementów składowych przedmiotu zamówienia na zasadzie ich uzupełnienia lub   wymiany; 

1.4.  zmianę sposobu konfekcjonowania; 

1.5.   zmianę terminu realizacji dostaw; 

1.6.   zmianę terminu realizacji Umowy; 

1.7.   zmianę okresu obowiązywania umowy, w tym w szczególności o czas konieczny dla    przeprowadzenia kolejnego przetargu na 
analogiczny przedmiot zamówienia. 

2.      Warunkami dokonania zmian wskazanych w ust. 1 powyżej mogą być: 

2.1.   wprowadzony zostanie na rynek przez wykonawcę produkt zmodyfikowany bądź   udoskonalony, bądź 

2.2.   wystąpi przejściowy brak produktu przy jednoczesnej możliwości dostarczenia produktu   zamiennego o parametrach nie 
gorszych od produktu objętego Umową, bądź 

2.3.   nastąpi zmiana organizacyjna po stronie Zamawiającego, w szczególności w zakresie organizacji pracy laboratorium, bądź 

2.4.   nastąpi zmiana w zakresie liczby badań objętych zapotrzebowaniem Zamawiającego, bądź  

2.5.   wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na wykonywaniu świadczeń 
diagnostycznych, bądź 
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2.6.   w wyniku zmiany Umowy możliwe będzie podniesienie poziomu/jakości badań wykonywanych przez Zamawiającego, bądź 

2.7.   będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii, bądź 

2.8.   będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa, bądź 

 2.9.   zmiana w inny sposób dostarczy pożytku Zamawiającemu 

Pytanie 10:   

Dotyczy wzoru umowy: 

Dotyczy: §11 ust. 5 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby Wykonawca był zobowiązany do 
zwrotu wartości wynagrodzenia w kwocie odpowiadającej wartości testów posiadających wadę prawną? 

Pytanie 11:  

Dotyczy SIWZ: 

Czy Zamawiający akceptuje termin dostawy I i II transzy jednocześnie w terminie 17-21 grudnia 2018? 

Odpowiedź 2-11:  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

 

W ZWIĄZKU Z UDZIELONYMI ODPOWIEDZIAMI, ZGODNIE Z ART. 38 UST. 4 I UST. 4A, USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ 

PUBLICZNYCH (DZ. U. Z 2017 R. POZ. 1579) DOKONUJE ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA ORAZ  OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NR 2018/S 179-405111 Z DNIA 18.09.2018 R., (ZAMIESZCZONYCH NA 

STRONIE INTERNETOWEJ ZAKŁADU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIA, TJ.: WWW.ZZPPRZYMZ.PL) W 

POSTĘPOWANIU ZNAK: ZZP-184/18 

 
ZMIANY DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: 

 
VI.      USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY 

- pkt 4 SIWZ otrzymuje nowe brzmienie: 

TERMINY WAŻNOŚCI: 

część 1 

Termin ważności zaoferowanego przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 4 miesiące od daty dostawy do magazynu 

depozytowego Krajowego Centrum ds. AIDS 

część 2 

Termin ważności zaoferowanego przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 4 miesiące od daty dostawy do magazynu 

depozytowego Krajowego Centrum ds. AIDS 
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VII.      ZASADY OCENY OFERT 

- pkt 2 ppkt. 2.2. SIWZ otrzymuje nowe brzmienie: 

2.2. Wartość punktowa w kryterium nr 2 termin ważności wyliczana jest następująco: 

Część 1 

2.2.1. Termin ważności: do 4 miesięcy włącznie od daty dostawy do magazynu depozytowego  – 0 pkt,  

2.2.2. Termin ważności: powyżej 10 miesięcy  do 15 miesięcy włącznie od daty dostawy do magazynu depozytowego  – 
20 pkt,  

2.2.3. Termin ważności: powyżej 15 miesięcy od daty dostawy do magazynu depozytowego  – 40 pkt, 

Część 2 

2.2.1. Termin ważności: do 4 miesięcy włącznie od daty dostawy do magazynu depozytowego  – 0 pkt,  

2.2.2. Termin ważności: powyżej 10 miesięcy  do 15 miesięcy włącznie od daty dostawy do magazynu depozytowego  – 
20 pkt,  

2.2.3. Termin ważności: powyżej 15 miesięcy od daty dostawy do magazynu depozytowego  – 40 pkt, 

 

 

 

 

Zamawiający dokonuje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w ww. zakresie. 
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

 
 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert oraz termin obowiązkowego 
wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu do: 15.10.2018 r. do godziny 09:00. 
 
Publiczne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w siedzibie 
Zamawiającego: Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia  Al. Jerozolimskie 155, 02-326 
Warszawa, sala konferencyjna 113 (I piętro) w dniu: 15.10.2018 r. o godz. 10:00 
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