
 

 

 

Pytania i odpowiedzi  dotyczące przetargu nieograniczonego na dzierżawę automatycznego 

analizatora immunochemicznego z sukcesywną dostawą odczynników na okres 24 miesięcy – 

znak sprawy: 07/2011 

Pytanie 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wysyłkę oznaczenia antyTPO do laboratorium 

zewnętrznego do czasu wprowadzenia tego parametru na oferowany analizator  z jednoczesną 

jego wyceną w ofercie? 

Odpowiedź 

Zamawiający wyrazi zgodę pod warunkiem, że odczynnik do oznaczenia anty TPO będzie  

zrealizowany przez Wykonawcę najpóźniej do  końca bieżącego roku. 

  

Pytanie 2 

 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów projektu umowy nr /  / 2011 na   

dostawę odczynników do analizatora immunochemicznego na następujący zapis: 

    Punkt  a 

§ 2 ust. 1 Dostawy odczynników   będą   realizowane  po  otrzymaniu  przez 

Dostawcę od  Zamawiającego  zamówienia  z  podaniem ilości i asortymentu  

zamawianych odczynników  w  terminie do  7 dni roboczych od  daty  zgłoszenia   

zamówienia. Zgłoszenie zamówienia może nastąpić pisemnie, droga telefoniczną, 

faksową? 

 Odpowiedź  (a) 

  Tak. Zamawiający akceptuje zmianę § 2 ust. 1  

§  2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

Dostawy odczynników   będą   realizowane  po  otrzymaniu  przez Dostawcę od  

Zamawiającego  zamówienia  z  podaniem ilości i asortymentu  zamawianych 

odczynników  w  terminie do  7 dni roboczych od  daty  zgłoszenia   zamówienia. 

Zgłoszenie zamówienia może nastąpić pisemnie, drogą telefoniczną, faksową. 

 

 



 

   Punkt  b 

§ 2 ust. 3 Wszelkie  reklamacje  jakościowe  i  ilościowe  realizowane  będą  

przez  Dostawcę, na jego koszt w  terminie do 7 dni  od  daty  złożenia  

reklamacji  przez  Zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje się zgłosić 

Dostawcy reklamację niezwłocznie po jej wykryciu - reklamacje ilościowe 

najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od odebrania dostawy, zaś reklamacje 

jakościowe najpóźniej w ostatnim dniu ważności produktu.”? 

Odpowiedź (b) 

  Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis § 2 ust. 3 projektu umowy. 

Punkt c 

§ 3 ust. 1 „Strony zgodnie ustalają, iż przez cały okres obowiązywania niniejszej 

umowy ceny netto podane w ofercie cenowej, stanowiącej załącznik do umowy - 

nie ulegną zmianie. Do cen netto zostanie doliczona odpowiednia stawka 

podatku VAT, obowiązująca Strony z mocy prawa w dniu wystawienia 

faktury VAT."? 

 Odpowiedź (c) 

  Nie. Zamawiający  podtrzymuje zapis § 3 ust. 1 projektu umowy 

Punkt d 

§ 5 ust. 1 W przypadku nienależytego wykonania przez  Dostawcę warunków 

umowy, w tym nie dochowania terminu dostaw, jakości, ilości dostarczanych 

odczynników Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 0,2% 

liczonych od  wartości niedostarczonego w terminie towaru, za każdy dzień 

zwłoki.? 

 

Odpowiedź (d) 

  Tak. Zamawiający akceptuje zmianę § 5 ust. 1  

§ 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

W przypadku nienależytego wykonania przez  Dostawcę warunków umowy, w 

tym nie dochowania terminu dostaw, jakości, ilości dostarczanych odczynników 

Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 0,2% liczonych od  

wartości niedostarczonego w terminie towaru, za każdy dzień zwłoki. 

 



Punkt e 

§ 5 ust. 3 W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy wbrew 

postanowieniom umowy zobowiązany jest on do zapłaty  Dostawcy kary umownej 

w wysokości 10% wartości zamówienia pozostałego do realizacji? 

Odpowiedź  (e) 

  Tak. Zamawiający akceptuje zmianę § 5 ust. 3 

§ 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy wbrew 

postanowieniom umowy zobowiązany jest on do zapłaty  Dostawcy kary umownej 

w wysokości 10% wartości zamówienia pozostałego do realizacji. 

Punkt f 

§ 6 ust. 2 Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia  przedmiotu umowy 

łącznej wielkości dostaw do 20% wartości umowy? 

Odpowiedź  (f) 

  Nie. Zamawiający  podtrzymuje zapis § 6 ust. 2  projektu umowy. 

 Pytanie 3 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów projektu umowy nr /  / 2011 na 

dzierżawę automatycznego analizatora immunochemicznego na następujący zapis: 

Punkt  a 

§ 1 ust. 1 - Czy nie nastąpiła omyłka pisarska w treści projektu umowy dzierżawy? 

Postępowanie przetargowe oraz umowa dotyczy dzierżawy aparatury medycznej, 

zaś ww. paragrafie Zamawiający/Dzierżawca powołuję się w terminologii na 

"najem" aparatury. W związku z faktem, iż prawo cywilne rozróżnia te dwie 

instytucje oddania w płatne użytkowanie rzeczy - prosimy o poprawienie omyłki 

pisarskiej, by treść umowy była zgodna z przedmiotem umowy, jakim jest 

dzierżawa aparatury. 

 

Odpowiedź (a) 

Tak. Zamawiający wprowadza następujący  zapis i § 1 ust. 1 

 § 1 ust. 1 otrzymuje  następujące brzmienie: 

Przedmiotem umowy jest dzierżawa analizatora immunochemicznego typ.. rok 

produkcji ........  



Punkt  b 

§ 6 ust. 4 – dopisanie ustępu: "Wartość miesięcznego czynszu dzierżawy netto jest 

stała przez okres obowiązywania umowy. W przypadku ustawowej zmiany stawki 

podatku VAT wartość miesięczna dzierżawy brutto ulegnie automatycznie 

odpowiedniej zmianie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa od dnia 

wejścia w życie aktów prawnych zmieniających tę stawkę. Zmiana ta nie wymaga 

dokonywania zmian w niniejszej umowie w formie aneksu."? 

 Odpowiedź (b) 

   Nie.  

Punkt  c 

§7 Czynsz płatny będzie  z dołu  w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury na 

rachunek   bankowy Wydzierżawiającego prowadzony w banku: 

......................................................................na podstawie otrzymanej od 

Wydzierżawiającego  faktury?  

Uzasadnienie: Przepisy odnoszące się do podatku VAT nie pozwalają na zastosowanie, w 

odniesieniu do usług dzierżawy, terminu płatności dłuższego niż 30 dni od dnia wystawienia 

faktury. Zgodnie z Art.19 ust.13 pkt 4) Ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i 

usług (Dz. U. z 2004 Nr 54) obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części 

zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub fakturze - 

z tytułu świadczenia na terytorium kraju usług najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym 

charakterze(...). Jednocześnie zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Ministra Finansów do 

tejże ustawy,  faktury z tytułu usług dzierżawy nie mogą być wystawiane  wcześniej niż 30 dnia 

przed powstaniem obowiązku podatkowego (§ 11 ust.1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z 

dnia 28 listopada 2008r w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, 

sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania 

zwolnienia od podatku od towarów i usług ). W praktyce oznacza to dopuszczalny nie dłuższy niż 

30 dni termin płatności za usługi najmu, dzierżawy, leasingu i inne o podobnym charakterze. 

  Odpowiedź  (c) 

  Tak. Zamawiający akceptuje zmianę § 7  

§ 7  otrzymuje brzmienie: 

Czynsz płatny będzie  z dołu  w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury na  

rachunek   bankowy Wydzierżawiającego prowadzony w banku: 

......................................................................na podstawie otrzymanej od 

Wydzierżawiającego  faktury.  

 

 

 

 



 

Punkt d 

§9 ust. 2 Koszty niezbędnych napraw niewynikających z winy Dzierżawcy, 

przeglądów, konserwacji przedmiotu  dzierżawy u Dzierżawcy ponosi 

Wydzierżawiający? 

 

Odpowiedź (d) 

  Tak. Zamawiający akceptuje zmianę § 9 ust. 2  

§ 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

Koszty niezbędnych napraw niewynikających z winy Dzierżawcy   przeglądów, konserwacji 

przedmiotu  dzierżawy u Dzierżawcy ponosi Wydzierżawiający. 

 

 


