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SZW.DZI.766-08/19  Suwałki, dnia 02.08.2019r. 
 
 
 
       Wszyscy Wykonawcy 
 
 
 
 
Dotyczy:  Postępowania na „Dostawa i sprzedaż barwiarki na potrzeby 
Pracowni Histopatologii Szpitala Wojewódzkiego im. Dr. Ludwika Rydygiera w 
Suwałkach”. 
  
Pytanie nr 1 
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie iż wymaga zaoferowania barwiarki liniowej 
pozwalającej na wykonywanie barwień histo i cytologicznych.  
 
Odpowiedź: tak potwierdza  
 
Pytanie nr 2 
Zwracamy się z prośbą o zmianę wymogu dostępności części zamiennych sprzętu na okres 
minimum 6 lat. Przedmiotowa prośba ma na celu doprecyzowanie obowiązków Wykonawcy. 
Zwracamy uwagę, że żadne przepisy prawa ani krajowego (ustawa z dnia 20 maja 2010 roku 
o wyrobach medycznych) ani unijnego (dyrektywa Rady 93/42/EEC z 14.06.1993 roku 
dotycząca wyrobów medycznych) nie regulują kwestii dostępności części zamiennych i nie 
wskazują wprost jakiegokolwiek okresu ich gwarantowanej dostępności. Z uwagi na postęp 
technologiczny ww. wyroby podlegają zmianom i standardem jest ich wymiana na nowsze 
modele wcześniej, niż po 10 latach. Istotnym jest również fakt, że producenci z uwagi na 
szybki postęp technologiczny, zazwyczaj nie utrzymują ich na stanie magazynowym w tak 
długim okresie.  
 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wymogu dostępności części 
zamiennych sprzętu na okres minimum 6 lat 
Pytanie nr 3 
p. 4 ust. 1, 2 , 3 i 4 wzoru umowy 



1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nieterminowej 
realizacji umowy  w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia brutto za każdy dzień 
opóźnienia ponad termin określony w § 2 ust. 1 umowy. 

2.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nie dokonania 
wymiany towaru wadliwego na towar bez wad w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia 
brutto  za każdy dzień zwłoki ponad terminy określone, odpowiednio w § 2 ust. 7 umowy. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku opóźnienia w 
usunięciu wad i usterek  stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 
0,5 % wartości  wynagrodzenia brutto  za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu 
wyznaczonego na usunięcie wad. 

4. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości równowartości 10 
% wynagrodzenia  brutto określonego w § 1 ust.2 w przypadku rozwiązania lub odstąpienia 
od umowy przez Zamawiającego z przyczyny leżących po stronie Wykonawcy. 

Prosimy o dodanie zapisu, że w przypadku ukarania wykonawcy karą w wysokości 10 %  
wynagrodzenia w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z 
przyczyn leżących po stronie wykonawcy nie będzie dochodzić do ukarania karami 
określonymi w ust. 1, 2 lub 3 niniejszego paragrafu.  
Wskazane regulacje stanowią o nieuprawnionej kumulacji kar umownych na etapie zapisów 
umownych za wystąpienie tych samych okoliczności, natomiast zgodnie z przepisami prawa i 
orzecznictwem, w którym przyjmuje się, że sytuacja taka jest niedopuszczalna (uchwała SN z 
dnia 16 stycznia 1984 roku, III CZP 70/83 oraz Wyrok SN z dnia 28 stycznia 2011 r., I CSK 
315/10) obciążenie dwukrotna karą umowną za tę samą okoliczność przejawiającą się w 
nienależytym wykonaniu zobowiązania uznać należy za sprzeczne z naturą odpowiedzialności 
odszkodowawczej (art. 3531 w zw. Z art. 361 § 1 i 2 w zw. Z art. 483 § 1 KC). 
Odpowiedzialność odszkodowawcza służyć ma wyrównaniu szkody a nie wzbogaceniu się 
uprawnionego. W Wyroku SN z dnia 28 stycznia 2011 roku, I CSK 315/10 wskazano:. (…) nie 
jest możliwe kumulowanie kary umownej przewidzianej za nienależyte wykonanie 
zobowiązania, np. wykonanie ze zwłoką, z karą umowną za niewykonanie tego samego 
zobowiązania. 
Zwracamy się z wnioskiem, aby zapisy wzoru umowy zostały tak ukształtowane, aby nie 
doprowadzały do sytuacji podwójnego ukarania wykonawcy w danych okolicznościach. 
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Prosimy o wprowadzenie przez Zamawiającego treści udzielonych odpowiedzi do SIWZ i o 
nadanie im tym samym charakteru wiążącego dla wszystkich podmiotów biorących udział w 

tym postępowaniu.  

 
Odpowiedz: Zamawiający informuje iż jest to postępowanie zgodne z par. 4 pkt. 8 
ustawy Prawa zamówień Publicznych i Zamawiający nie posiada SIWZ, 
Wykonawca informuje iż wszelkie odpowiedzi udzielone do zapytań są wiążące 
dla wszystkich podmiotów biorących udział w zamówieniu dot. barwiarki. 
Ponadto potwierdzamy iż zapisy wzoru umowy zostały tak ukształtowane, aby 
nie doprowadzały do sytuacji podwójnego ukarania wykonawcy w danych 
okolicznościach. 
 
Pytanie nr 4 

"Wyłonienie Wykonawcy na dostawę i sprzedaż barwiarki oraz destylarki na potrzeby 
Pracowni Histopatologii Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach." 
Destylarka: 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie - dejonizator laboratoryjny, który produkuje wodę o 
wymaganych parametrach, ale jest znacznie mniej energochłonne i zużywa dziesięciokrotnie 
mniej wody?   
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza  

 
Odpowiedz: 
 
 
Z poważaniem, 

         
         Adam Szałanda 
         DYREKTOR 

Szpitala Wojewódzkiego im. dr.   
Ludwika Rydygiera w Suwałkach  

 
 
E.K/E.K.     


