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Uczestnicy postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego  

 

 

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY 

 

Dotyczy: 

postępowania na zakup i sukcesywne dostawy przez okres 12 miesięcy materiałów 

eksploatacyjnych do drukarek na potrzeby Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia 

Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego sp. z o.o. w 

Warszawie 

 

Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu 

Medycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie działając, jako Zamawiający ww. postępowaniu 

informuje, że w dniu 27.04.2021 roku wpłynęły od Wykonawcy zainteresowanego udziałem w 

przedmiotowym postępowaniu pytania dotyczące wyżej opisanego postępowania. Poniżej 

przedstawiamy ich treść i udzielone na nie odpowiedzi.  

 

Pytanie 1 dot. Formularza cenowego poz. 1 

Zgodnie z informacją producenta prawidłowa wydajność we wskazanej pozycji to 1500 stron a 

nie jak zamawiający wskazuje 2 000 str. 

Drukarka HP P1005 kaseta z czarnym tonerem wydajność min. 2 000 

stron  
szt 108 

Prosimy o weryfikację oraz poprawę w formularzu. 

Odpowiedź: Treść formularza zostanie zmodyfikowana.  

 

Pytanie 2 dot. Formularza cenowego poz. 4 

Informujemy, że  materiał eksploatacyjny we wskazanej pozycji  został wycofany z produkcji, 

nie jest dostępny na rynku i nie został zastąpiony innym modelem. Informacje o dostępności 

widniejące przy tym produkcie w sklepach internetowych nie znajdują potwierdzenia przy 

próbach złożenia zamówienia – po złożeniu zamówienia sprzedawcy informują, że nie mają 

tego produktu w magazynie i już nie ma możliwości jego sprowadzenia.  Prosimy o wykreślenie 

pozycji z załącznika. 

Drukarka Brother HL 1230 kaseta z czarnym tonerem wydajność min. 

3 000 - 4 000 stron 
szt 10 

Odpowiedź: Treść formularza zostanie zmodyfikowana. 

 



 

Pytanie 3 dot. Formularza cenowego  

Prosimy również o informację czy w sytuacji kiedy na rynku nie istnieje zamiennik danego 

materiału eksploatacyjnego (w części formularza cenowego, w której Zamawiający wymaga 

wyceny materiałów zamiennych czyli w kolumnie J formularza asortymentowego),  należy 

wpisać po raz drugi cenę materiału oryginalnego czy pozostawić kolumnę J niewypełnioną? 

Odpowiedź: Należy wpisać cenę materiału oryginalnego.  

 

Pytanie 4 dot. Formularza ofertowego wykonawcy pkt. 3 

Prosimy o poprawę zapisu  „na który zamawiający będzie mógł składać zamówienia na sprzęt 

lub akcesoria medyczne”. Niniejsze postępowanie dotyczy bowiem dostaw materiałów 

eksploatacyjnych a nie sprzętu i akcesoriów medycznych. 

Odpowiedź: Treść formularza zostanie zmodyfikowana. 

 

Pytanie 5 dot. Formularza cenowego 

Prosimy również o potwierdzenie, iż w formularzu ofertowym (cena netto i brutto) należy 

podać łączną cenę obejmującą zarówno  materiały eksploatacyjne oryginalne jak i zamienne. 

Odpowiedź: Należy podać łączną cenę brutto materiałów zamiennych. To ona stanowi 

kryterium wyboru oferty.  

 

Pytanie 6 dot. Wzoru umowy. Paragraf 6 pkt.1 

b) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę za opóźnienie w realizacji każdej 

dostawy w wysokości 0,3 % wartości danej dostawy brutto za każdy rozpoczęty 

dzień opóźnienia obejmujący cały okres opóźnienia. 

c) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w wymianie 

dostarczonego materiału eksploatacyjnego do drukarek wadliwego na 

niewadliwy w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto za daną dostawę, za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia obejmujący cały okres opóźnienia po upływie 

terminu określonego § 8 ust. 2 Umowy. 

 

Chcielibyśmy zwrócić uwagę Zamawiającego, że sposób wyliczenia wysokości kary 

umownej w przytoczonych punktach może spowodować, że wysokość kary umownej będzie 

niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości towaru dostarczonego z opóźnieniem. 

Przykładowo w przypadku opóźnienia dostawy 1 sztuki tuszu o wartości 10 zł brutto z 

zamówienia częściowego o łącznej przykładowej wartości 10 000 zł brutto, kara umowna 

wyniosłaby 30 zł za każdy dzień opóźnienia, a więc stanowiłaby 3-krotność wartości towaru 

niedostarczonego w terminie. 

W związku z powyższym, w celu zachowania zasady proporcjonalności i zasady równowagi 

stron umowy, proponujemy zmianę zapisu w powyższych punktach na następujący: „0,3% 

wartości towaru niedostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia” 

Odpowiedź: Treść przyszłej umowy zostanie zmodyfikowana.  

 



Pytanie 7 

Ponadto prosimy o potwierdzenie, iż oferty można wysłać na adres a.pisula@uczkin.pl  jako 

skany (podpisane przez uprawnione osoby)  

Odpowiedź: Tak. Oferty proszę przesyłać na adres: a.pisula@uczkin.pl 

 

 

Kierownik Zamawiającego  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


