
Zamość, dnia 07 kwietnia 2021 r.

 DZP 3320.17.21  

Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ.                        

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień  publicznych udostępnia  treść  zapytań  wraz  z  wyjaśnieniami  treści  SWZ
opracowanej  do  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  dostawę
odczynników PCR Sars-Cov-2 wraz z dzierżawą analizatora PCR dla Samodzielnego
Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu. 

Pytanie 1 
„Możliwość monitorowania przebiegu reakcji. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwości
monitorowania przebiegu reakcji tylko w postaci czasu pozostałego do jej końca?”
Wyjaśnienie: 
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2 
„Możliwe  jest  dostawianie  kolejnych  próbek  w  trakcie  pracy  aparatu.  Czy  Zamawiający
wyrazi zgodę na możliwość rozbudowy systemu o kolejny aparat, stacje robocze pracujące
niezależne  od  siebie  podłączane  do  jednego  komputera  w  celu  możliwości  dostawiania
kolejnych próbek w trakcie pracy?”
Wyjaśnienie: 
Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3
„Czy szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, na który składają się dwie tabele, a który
znajduje się w rozdziale IV SWZ, należy wypełnić i załączyć do oferty, czy Zamawiający
wezwie do jego złożenia?”
Wyjaśnienie: 
Należy złożyć wraz z ofertą.

Pytanie 4 
„Dotyczy część IV SWZ pkt 7. Wymogi graniczne dla aparatu genetycznego i testów PCR
Sars-Cov-2.  Czy  Zamawiający  dopuści  aparat,  który  nie  ma  możliwości  dostawiania
dodatkowej próbki w trakcie trwania badania?”
Wyjaśnienie: 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
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Pytanie 5 
„Dotyczy część IV SWZ pkt 2. Genetyczne testy diagnostyczne kompatybilne z aparatem.
Czy w skład innych materiałów zużywalnych wchodzić ma również zwalidowana z aparatem
wymazówka z podłożem do wykonania testu?”
Wyjaśnienie: 
Jeżeli  procedura  wykonania  badania  wymaga  zastosowania  zwalidowanego,
wyspecyfikowanego  podłoża  do  pobrania  materiału,  Tak,  Zamawiający  wymaga.
Zamawiający  posiada  na  stanie  podłoża  VTM  SORFA,  nr  kat.  753420.  Jeżeli  będą  one
właściwe  do  oferowanej  metody  badawczej  –  Zamawiający  nie  wymaga  zaoferowania
nowych podłóż. 

Pytanie 6 
„Dotyczy część IV SWZ.  Czy Zamawiający wymaga podłączenia aparatu do laboratoryjnej
sieci szpitalnej lub tylko możliwości podłączenia do tego systemu? ”
Wyjaśnienie: 
Wiążące są zapisy  SWZ.

Pytanie 7 
„Dotyczy część IV SWZ. Czy Zamawiający wymaga menu aparatu w języku polskim?”
Wyjaśnienie: 
Wiążące są zapisy SWZ.

Pytanie 8 dot. zadania 14.
„Czy  Zamawiający  wyraża  zgodę  na  zawarcie  umowy  w  formie  elektronicznej
przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?
W  obecnej  sytuacji  epidemii  Urząd  Zamówień  Publicznych  zachęca  zamawiających
do  komunikowania  się  z  wykonawcami  za  pomocą  środków  komunikacji  elektronicznej.
Kwalifikowany  podpis  elektroniczny  ma  skutek  prawny  równoważny  podpisowi
własnoręcznemu. Potwierdzenie tej zasady znajduje się w art. 78(1) kodeksu cywilnego, który
zrównuje kwalifikowany podpis elektroniczny z podpisem własnoręcznym”.
Wyjaśnienie: 
Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie 9 
„Czy  Zamawiający  wyraża  zgodę  na  wprowadzenie  do  wzoru  umowy  postanowienia
o  dopuszczalności  wprowadzenia  w trakcie  trwania  umowy zamiennika  danego  produktu
wchodzącego  w  skład  przedmiotu  umowy,  na  podstawie  pisemnego  zawiadomienia,
bez  konieczności  zawierania  pisemnego  aneksu,  przy spełnieniu  oczywiście  dodatkowych
założeń? Propozycja postanowienia poniżej:
„Strony  dopuszczają  w  trakcie  trwania  umowy  zamianę  danego  produktu  wchodzącego
w skład przedmiotu umowy w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę odpowiedniego
zamiennika  lub  produktu  zmodyfikowanego,  w  szczególności  udoskonalonego,
o  ile  zamiennik  ten  jest  produktem  o  właściwościach  równoważnych  bądź  lepszych
w  stosunku  do  zamienianego,  odpowiadających  charakterystyce  pierwotnego  produktu.
W  przypadku,  gdy  nie  ulegnie  zmianie  cena  jednostkowa,  a  tym  samym  nie  wpłynie
to na zmianę wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy i jednocześnie zmiana ta jest korzystna
dla  Zamawiającego,  nie  wymaga  ona  zawarcia  pisemnego  aneksu,  lecz  jest  skuteczna
na podstawie pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w tym zakresie przez Wykonawcę.
Zmiana  uznawana  będzie  za  skuteczną  w  chwili  otrzymania  przez  Zamawiającego
zawiadomienia, chyba że została wskazana w nim inna data".
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Uzasadnienie: Zmiana opisana powyżej jest korzystna dla Zamawiającego i może usprawnić
proces wprowadzania zmian korzystnych dla Zamawiającego, także po stronie wykonawcy,
ponieważ  w  przypadku  zastąpienia  danego  produktu  udoskonalonym,  wymaga
to wprowadzania zmian w bardzo wielu umowach. Dopuszczenie w takich sytuacjach formy
pisemnego zawiadomienia dla skuteczności tej zmiany byłoby racjonalnym postępowaniem”.
Wyjaśnienie: 
Zamawiający  nie  wyraża  zgody.  Wiążące  pozostają  postanowienia  wzoru  umowy
stanowiącego załącznik do SWZ.

Pytanie 10
„Czy  Zamawiający  wyraża  zgodę  na  dodanie  we  wzorze  umowy  następującego
postanowienia?
Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy, mając na uwadze aktualną
pandemię wirusa SARS-CoV-2, związaną z tym sytuację globalnego zagrożenia zdrowia oraz
dynamicznie zmieniające się okoliczności zewnętrzne, na które Wykonawca nie ma wpływu
(w tym ograniczenia nakładane przez państwa dotknięte pandemią), stanowiące okoliczność
o charakterze tzw. siły wyższej, Strony zgodnie postanawiają, że w czasie trwania pandemii
dokonywanie napraw Urządzenia będzie uzależnione od aktualnej sytuacji epidemiologicznej
w kraju i  za granicą oraz związanych z tą  sytuacją okoliczności,  w tym w szczególności
od dostępności części zamiennych do Urządzenia, dostępności zdolnych do przeprowadzenia
naprawy  inżynierów  serwisowych  i  faktycznej  możliwości  bezpiecznego  dla  pacjentów,
personelu  Kupującego  oraz  inżynierów  serwisu  Wykonawcy  przeprowadzenia  naprawy
Urządzenia w miejscu jego funkcjonowania. Strony niniejszym akceptują, że czas naprawy
może ulec przedłużeniu, a sama naprawa może zostać odroczona w czasie.
Uzasadnienie: Z uwagi na wyjątkowość sytuacji,  jaką jest  wybuch pandemii SARS-CoV-2,
oraz  dynamicznie  zmieniające  się  okoliczności  zewnętrzne,  na  które  Wykonawca
nie  ma  wpływu,  w  tym:  potencjalnie  ograniczoną  dostępność  wybranych  usług  związaną
z  nagłym  i  niemożliwym  do  przewidzenia  zwiększeniem  światowego  zapotrzebowania
na wyroby  medyczne  do  diagnostyki  in  vitro  oraz  podejmowane  przez  państwa  dotknięte
epidemią – w tym Polskę – środki profilaktyczne i  zaradcze,  takie jak: zamknięcie granic
i ograniczenie międzynarodowego transportu, zwiększone kontrole na lotniskach i granicach,
a także inne dodatkowe obowiązki nakładane na producentów i  dystrybutorów produktów
w sektorze ochrony zdrowia, stanowiące okoliczność o charakterze tzw. siły wyższej, złożone
przez  Zamawiającego  zamówienia  mogą  nie  zostać  zrealizowane  lub  mogą  zostać
zrealizowane  w  późniejszym  terminie.  Wykonawca  zobowiązuje  się  informować
Zamawiającego  niezwłocznie  i  na  bieżąco  o  wszelkich  trudnościach  związanych
ze zrealizowaniem zamówionych usług”.
Wyjaśnienie: 
Zamawiający  nie  wyraża  zgody.  Wiążące  pozostają  postanowienia  wzoru  umowy
stanowiącego załącznik do SWZ.

Pytanie 11 
„Czy  Zamawiający  uznaje,  że  warunki  trwającej  pandemii  stanowią  okoliczności  siły
wyższej?
Uzasadnienie: Trwanie pandemii stanowi okoliczność o charakterze tzw. siły wyższej z uwagi
na wyjątkowość sytuacji, jaką jest wybuch oraz ciągły rozwój pandemii SARS-CoV-2, oraz
dynamicznie zmieniające się okoliczności zewnętrzne, na które Wykonawca nie ma wpływu,
w  tym:  potencjalnie  ograniczoną  dostępność  wybranych  produktów  związaną  z  nagłym
i  niemożliwym  do  przewidzenia  zwiększeniem  światowego  zapotrzebowania  na  wyroby
medyczne  do  diagnostyki  in  vitro  oraz  podejmowane  przez  państwa  dotknięte  epidemią
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– w tym Polskę – środki profilaktyczne i zaradcze, takie jak: zamknięcie granic i ograniczenie
międzynarodowego transportu, zwiększone kontrole na lotniskach i granicach,   okoliczności
spowodowane brakiem siły roboczej u dostawców w przypadku zarażenia lub kwarantanny,
a także inne dodatkowe obowiązki nakładane na producentów i  dystrybutorów produktów
w sektorze ochrony zdrowia”.
Wyjaśnienie:
Na postawione przez Wykonawcę pytanie trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi, bowiem
wpływ trwającej pandemii na realizację umowy w sprawie zamówienia publicznego podlegać
musi  ocenie  z  uwzględnieniem  konkretnych  okoliczności  danego  przypadku.  Nie  można
jednak z góry założyć, że wszystkie okoliczności związane z aktualnie trwającą pandemią
uważane będą za noszące znamiona siły wyższej. Z pandemią Covid-19 zmagamy się bowiem
już od ponad roku, zaś siła wyższa jest ze swojej istoty zdarzeniem zewnętrznym, którego
nie można było przewidzieć.

Pytanie 12 
„Par. 2 ust. 9 i 13.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia
tak, aby skorzystanie z zakupu interwencyjnego 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 na celu naprawienie
szkody  poniesionej  przez  Zamawiającego,  ale  nie  może  być  nadmierna i  nie  może  dążyć
do przewyższenia poniesionej szkody. Poprzez dokonanie zakupu interwencyjnego następuje
naprawienie szkody.
Ponadto,  czy  Zamawiający  wyraża  zgodę  na  modyfikację  tego  postanowienia  poprzez
dodanie w jego treści, że Zamawiający może skorzystać z prawa do zakupu interwencyjnego
„po bezskutecznym upływie przynajmniej 5- dniowego dodatkowego terminu wyznaczonego
Wykonawcy do realizacji zobowiązania?”
Wyjaśnienie: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Wiążące pozostają postanowienia wzoru umowy 
stanowiącego załącznik do SWZ.

Pytanie 13 
„Par. 2 ust. 14. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy
przysługiwało  po  bezskutecznym upływie  dodatkowego  terminu,  nie  krótszego  niż  5  dni
roboczych,  wyznaczonego  w pisemnym wezwaniu  Wykonawcy do należytego  wykonania
umowy?”
Wyjaśnienie:
Zamawiający nie wyraża zgody. Wiążące pozostają postanowienia wzoru umowy 
stanowiącego załącznik do SWZ.

Pytanie 14 
„Par. 3 ust. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin dostawy analizatora wynosił 21 dni
od daty podpisania umowy a termin jego instalacji 7 dni od daty dostarczenia?”
Wyjaśnienie:
Wiążące są zapisy SWZ.

Pytanie 15  
„Par. 3 ust. 7.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie niniejszego postanowienia
umowy?”
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Wyjaśnienie: 
Zamawiający  nie  wyraża  zgody.  Wiążące  pozostają  postanowienia  wzoru  umowy
stanowiącego załącznik do SWZ.

Pytanie 16 
„Par. 3 ust. 10 pkt 1 – 3.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa ,,bezpłatny’’
na ,,w ramach czynszu dzierżawnego?”
Wyjaśnienie: 
Zamawiający  nie  wyraża  zgody.  Wiążące  pozostają  postanowienia  wzoru  umowy
stanowiącego załącznik do SWZ.

Pytanie 17
„Par.  3  ust.  11.  Czy Zamawiający wyrazi  zgodę na to,  by obowiązek wymiany dotyczył
wyłącznie wadliwego elementu, a nie całego aparatu?”
Wyjaśnienie:
Zamawiający  nie  wyraża  zgody.  Wiążące  pozostają  postanowienia  wzoru  umowy
stanowiącego załącznik do SWZ.

Pytanie 18 
„Par.  4  ust.  3.  Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  wprowadzenie  do  wzoru  umowy
postanowienia o następującym brzmieniu:
W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) w trakcie obowiązywania
Umowy, Strony postanawiają, że do cen netto przedmiotów objętych umową doliczany będzie
podatek od towarów i usług według nowej stawki od momentu wejścia w życie nowej stawki
podatku VAT”.
Wyjaśnienie:
Zamawiający  nie  wyraża  zgody.  Wiążące  pozostają  postanowienia  wzoru  umowy
stanowiącego załącznik do SWZ.

Pytanie 19 
„Par. 5. Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną i mógłby
podać adres mailowy, na który można fakturę w tej formie wysłać?”
Wyjaśnienie:
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 20 
„Par. 5 ust. 1 i 2.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin płatności był liczony
od daty wystawienia faktury?
Uzasadnienie:  Utrzymanie  zapisu  w  obecnej  postaci  spowoduje,  iż  niemożliwe  może
być dokładne określenie terminu płatności”.
Wyjaśnienie:
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 21
„Par.  7.  Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  dodanie  postanowienia  w  brzmieniu:
„Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary
umownej?’’
Wyjaśnienie:
Zamawiający  nie  wyraża  zgody.  Wiążące  pozostają  postanowienia  wzoru  umowy
stanowiącego załącznik do SWZ.
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Pytanie 22
„Par. 7 ust. 5.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia
wzoru  umowy w  taki  sposób,  aby  wysokość  kary  umownej  naliczana  była  od  wartości
wynagrodzenia brutto dotyczącego niezrealizowanej części umowy?
Uzasadnienie:  Jeśli  dostawa  towaru  będzie  w  znaczącej  mierze  realizowana  w  sposób
prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru,
to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie
miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji budzi wątpliwości dysproporcja między
poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zmianę  wyrażenia  "z  przyczyn  leżących  po  stronie
Wykonawcy" na "z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę"?
Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik odpowiada za nienależyte wykonanie umowy, jeżeli wynika
ono z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność”.
Wyjaśnienie:
Zamawiający  nie  wyraża  zgody.  Wiążące  pozostają  postanowienia  wzoru  umowy
stanowiącego załącznik do SWZ.

Pytanie 23 
„Par.  7  ust.  8.  Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  usunięcie  niniejszego  postanowienia
umowy?  W  przypadku  braku  zgody  na  usunięcie  niniejszego  postanowienia,
czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  dodanie  zapisu  ''lecz  nie  dłużej  niż  3  miesiące
po jej zakończeniu''?”
Wyjaśnienie:
Zamawiający  nie  wyraża  zgody.  Wiążące  pozostają  postanowienia  wzoru  umowy
stanowiącego załącznik do SWZ.

Pytanie 24 
„Par.  8.  Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę,  aby  uprawnienie  do  odstąpienia  od  umowy
przysługiwało  po  bezskutecznym upływie  dodatkowego  terminu,  nie  krótszego  niż  5  dni
roboczych,  wyznaczonego  w pisemnym wezwaniu  Wykonawcy do należytego  wykonania
umowy?”
Wyjaśnienie:
Zamawiający  nie  wyraża  zgody.  Wiążące  pozostają  postanowienia  wzoru  umowy
stanowiącego załącznik do SWZ.

Pytanie 25
„Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zawarcie  umowy  w  formie  elektronicznej
przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?
Uzasadnienie:
W  obecnej  sytuacji  epidemii  Urząd  Zamówień  Publicznych  zachęca  zamawiających
do  komunikowania  się  z  wykonawcami  za  pomocą  środków  komunikacji  elektronicznej.
Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi odręcznemu.
Potwierdzenie  tej  zasady  znajduje  się  w  art.  78(1)  kodeksu  cywilnego,  który  zrównuje
kwalifikowany podpis elektroniczny z podpisem własnoręcznym”.
Wyjaśnienie:
Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 26 
„Zwracamy się  z  prośbą  o  modyfikację  zapisów §  7  w taki  sposób,  aby wysokość  kary
umownej naliczana była od wartości netto, a nie brutto.
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Uzasadnienie:
VAT jest  należnością  publicznoprawną,  którą  wykonawca  jest  zobowiązany  odprowadzić
do  urzędu  skarbowego.  Ponadto  sama  kwota  podatku  VAT  wliczona  do  ceny  oferty
nie ma wpływu na korzyści  ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania
zamówienia”.
Wyjaśnienie:
Zamawiający  nie  wyraża  zgody.  Wiążące  pozostają  postanowienia  wzoru  umowy
stanowiącego załącznik do SWZ.

Pytanie 27 
„(§  7  ust.  5)  Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zmniejszenie  procenta  naliczanej  kary
do max. 5% wartości NETTO niezrealizowanej umowy? 
Uzasadnienie:
Jeśli  dostawa  towaru  będzie  w  znaczącej  mierze  realizowana   w  sposób  prawidłowy,
a  dla  przykładu  odstąpienie  do  umowy  będzie  dotyczyć  niewielkiej  partii  towaru,
to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie
miała  charakter  rażąco  zawyżony.  W takiej  sytuacji  nie  budzi  wątpliwości  dysproporcja
między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.
W  przypadku  braku  zgody  na  powyższe  prosimy  o  okazanie  kalkulacji  przyszłej,
hipotetycznej  szkody,  jaką  ma  ponieść  zamawiający  w  związku  z  niewykonaniem
lub nienależytym wykonaniem umowy- zgodnie z przepisami”.
Wyjaśnienie:
Zamawiający  nie  wyraża  zgody.  Wiążące  pozostają  postanowienia  wzoru  umowy
stanowiącego załącznik do SWZ.

Pytanie 28 
„Czy  Zamawiający  może  zagwarantować  realizację  przedmiotu  zamówienia  na  poziomie
nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie?
Uzasadnienie:
Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji
ofertowej  ceny.  Zgodnie  z  poglądem  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wyrażonym
min.  w wyroku z  dnia  18 czerwca 2010 roku KIO 1087/10 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 nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku
z dnia 7 maja 2014 roku KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można
zaakceptować  postanowień  umowy   dających  zamawiającemu  całkowitą,  nieograniczona
pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podejmowaniu
decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.
Wyjaśnienie:
Kwestia będąca przedmiotem pytania Wykonawcy została uregulowana w § 1 ust. 4 wzoru
umowy.

Pytanie 29 
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zwiększenie cen jednostkowych brutto, a co za tym idzie
wartości brutto umowy, w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT?”
Wyjaśnienie:
Zamawiający  nie  wyraża  zgody.  Wiążące  pozostają  postanowienia  wzoru  umowy
stanowiącego załącznik do SWZ.
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Pytanie 30  
„Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT dla produktu w przypadku uzasadnionej przez
producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i możliwości zastosowania uprzywilejowanej stawki
VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT?”
Wyjaśnienie:
Zamawiający  nie  wyraża  zgody.  Wiążące  pozostają  postanowienia  wzoru  umowy
stanowiącego załącznik do SWZ.

Pytanie 31 
„Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT w przypadku uzasadnionej przez producenta
zmiany klasyfikacji wyrobu i braku możliwości dalszego stosowania uprzywilejowanej stawki
VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT, z jednoczesnym podwyższeniem ceny jednostkowej
brutto?”
Wyjaśnienie:
Zamawiający  nie  wyraża  zgody.  Wiążące  pozostają  postanowienia  wzoru  umowy
stanowiącego załącznik do SWZ.

Pytanie 32 
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w projekcie umowy zapisu, że zmiany umowy
mogą nastąpić również w przypadku, gdy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek
słownych, literowych, liczbowych, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści
niepowodujących zmiany celu i istoty umowy?
Uzasadnienie:
Zezwoli to Zamawiającemu na dokonanie aneksowania umowy bez podejrzenia naruszenia
ustawy PZP, w związku z tym, iż Zamawiający przewidział  takowy wariant już na etapie
uruchomienia procedury przetargowej”.
Wyjaśnienie:
Możliwość  dokonywania  w  umowie  poprawy  błędów  i  oczywistych  omyłek  dają
Zamawiającemu  przepisy  PZP.  Wobec  powyższego  brak  jest  konieczności  wprowadzania
do treści umowy postawionych przez Wykonawcę postanowień.

Pytanie 33 
„W związku z pojawiającymi się mutacjami wirusa SARS Cov-2 czy Zamawiający wymaga,
aby  testy  posiadały  dokument  wystawiony  przez  producenta  testów,  potwierdzający,
że wykrywają one obecnie pojawiający się warianty wirusa SARS CoV-2?”
Wyjaśnienie:
Zamawiający wymaga.

Pytanie 34 
„Dotyczy projektu umowy § 2 ust. 12. 
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zmianę  zapisu  na:  „Wykonawca  zobligowany
jest do dokonania wymiany wadliwego produktu na zgodny z zamówieniem i wolny od wad,
lub wystawienia noty korygującej lub też pisemnej odmowy uznania reklamacji w terminie
3 (trzech) dni roboczych od daty jej otrzymania? Brak pisemnej odmowy uznania reklamacji
w tym terminie jest  uważany za uznanie reklamacji  przez Wykonawcę.” Wystawienie noty
korygującej  pozwoli  na  odliczenie  kosztu  pojedynczych  wadliwych  produktów  od  salda
zobowiązań  płatniczych  i  jest  najwygodniejszą  formą  rozpatrywania  pojedynczych
reklamacji”.
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Wyjaśnienie: 
Zamawiający  nie  wyraża  zgody.  Wiążące  pozostają  postanowienia  wzoru  umowy
stanowiącego załącznik do SWZ.
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