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Dotyczy:  Postępowania konkursowego ogłoszonego przez: Uniwersyteckie Centrum Zdrowia 

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

Warszawie na wybór wykonawcy procedur laboratoryjnych, biotechnologicznych i 

embriologicznych w zakresie leczenia niepłodności oraz prowadzenie Banku 

Komórek Rozrodczych i Zarodków w UCZKiN na lata 2019-2023 

 

Nr postępowania:  KONKURS znak: UCZKIN/02/2019 

 

 

PYTANIA: 

 

Pytanie nr 1:  W załączniku nr 1, do SIWK – Opis przedmiotu zamówienia, w VI ust. 8 Wykonawca 

zobowiązuje się do zamawiania ciekłego azotu oraz uzupełniania dewarów w BKRiZ ciekłym azotem, 

co będzie następowało na podstawie udzielonego przez Udzielającego Zamówienia pełnomocnictwa 

od dostawców UCZKIN, w związku z czym prosimy o potwierdzenie, że zamówienia będą składane 

przez Wykonawcę na podstawie warunków handlowych ustalonych indywidualnie przez UCZKIN 

z dostawcami. 

Odpowiedź: 

Tak, Udzielający Zamówienie potwierdza, że zamówienia będą składane przez Wykonawcę na 

podstawie warunków handlowych ustalonych indywidualnie przez UCZKIN z dostawcami. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za składanie zamówień z odpowiednim wyprzedzeniem i 

w odpowiednich ilościach. 

 

Pytanie nr 2: W załączniku nr 3 do SIWK, w  formularzu ofertowym w cenniku,  w pozycji  nr 9 

(Wykonanie procedury zapłodnienia pozaustrojowego IVF i nadzór nad hodowlą zarodków), 

Udzielający Zamówienie wpisał w pozycji Roczna liczba procedur 0. 



 

Czy na wypadek zaistnienia sytuacji awarii mikromanipulatora oraz dla poprawności rachunkowej 

przygotowywanej oferty, nie korzystniej byłoby określić minimalną liczbę takich procedur np. 1.? 

Odpowiedź:  

Na wypadek awarii sprzętu oraz dla poprawności rachunkowej można zwiększyć liczbę 

procedury IVF do 1 . 

 

Pytanie nr 3: W załączniku nr 3 do SIWK – Formularz ofertowy, w pkt 11 tego formularza zachodzi 

konieczność podania Ceny oferty wynikającej z wypełnienia cenami jednostkowymi załącznika 

szczegółowego do oferty. 

 

Czy ma być tu uwzględniona również kwota za prowadzenie BKRiZ  w ujęciu miesięcznym, czy 

rocznym i podana odrębnie, czy też ma stanowić integralną część globalnej kwoty w ujęciu rocznym, 

jak pozostałe usługi? 

Odpowiedź: 

Kwota za prowadzenie BKRiZ ma być wskazana w ujęciu rocznym i powinna stanowić 

oddzielną kwotę. 

 

Pytanie nr 4: Zamawiający wskazuje, że udzielanie Świadczeń polegać będzie na ciągłym, przez 

7 dni w tygodniu, wykonywaniu procedur laboratoryjnych, biotechnologicznych i 

embriologicznych w zakresie leczenia niepłodności w ramach diagnostyki i leczenia 

niepłodności. 

 

Proszę o informację, w jakich godzinach ma odbywać się udzielanie świadczeń. 

Odpowiedź: 



 

 

 

Pytanie nr 5: W załączniku nr 1, do SIWK – Opis przedmiotu zamówienia, w VI ust. 2 pkt e 

Zamawiający wskazuje, że Wykonawca wykonując zamówienie zobowiązany jest do zapoznania się i 

przestrzegania wszelkich regulacji prawnych, wytycznych, w tym wydanych na rzecz Udzielającego 

Zamówienie decyzji administracyjnych (pozwoleń) dotyczących funkcjonowania BKRiZ oraz 

Ośrodka Medycznie Wspomaganej Prokreacji oraz postanowień zawartych przez Udzielającego 

Zamówienie umów dotyczących leczenia niepłodności i funkcjonowania BKRiZ. 

 

Czy Zamawiający udostępni Wykonawcy przed zawarciem umowy treść umów dotyczących leczenia 

niepłodności i funkcjonowania BKRiZ zawartych przez Zamawiającego, skoro Wykonawca ma 

obowiązek przestrzegania postanowień tych umów? Proszę o udostępnienie treści umów potencjalnym 

wykonawcom przed upływem terminu na złożenie oferty. 

Odpowiedź: 

Tak, Udzielający Zamówienie udostępni Wykonawcy treść umów oraz innych dokumentów 

niezbędnych do wykonywania przedmiotu zamówienia.   

 

Pytanie nr 6: W załączniku nr 1, do SIWK – Opis przedmiotu zamówienia, w VI ust. 2 pkt 3 

Zamawiający wskazuje Wykonawca wykonując zamówienie zobowiązany jest do wykonywania w 



siedzibie Udzielającego Zamówienie procedur laboratoryjnych, biotechnologicznych i 

embriologicznych w zakresie leczenia niepłodności w oparciu o sprzęt będący własnością 

Udzielającego Zamówienie. 

 

Proszę o potwierdzenie, że na Zamawiającym ciążą wszelkie obowiązki wynikające z konieczności 

utrzymania sprzętu, dokonywania napraw, przeglądu itp. i Zamawiający będzie wykonywał te 

czynności na swój koszt. 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający będzie wykonywał te czynności na własny koszt, natomiast Wykonawca 

jest odpowiedzialny za informowanie Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem o 

konieczności wykonywania przeglądów, w tym przeglądów gwarancyjnych, napraw itp. 

 

Pytanie nr 7: Odnosząc się do załącznika nr 4 do SIWK  WZÓR UMOWY, w § 2 ust. 3 pkt 12), 

proszę o udzielenie odpowiedzi, jak dokładnie ma wyglądać prowadzenie sprawozdawczości 

statystycznej według zasad obowiązujących w podmiotach leczniczych, tj. czy Przyjmujący 

zamówienie będzie przesyłał informacje do Ministerstwa zdrowia przy użyciu kodu przypisanego do 

UCZKiN czy też sprawozdania mają być przekazywane jedynie do osób odpowiedzialnych w 

UCZKiN, które samodzielnie będą przesyłać sprawozdania do ministerstwa? 

Odpowiedź: 

Wykonawca będzie zobowiązany do przekazywania stosownych danych, informacji do 

Zamawiającego w sposób ustalony z Zamawiającym z odpowiednim wyprzedzeniem 

czasowym, tak aby Zamawiający mógł następnie przekazać dane, informacje do Ministerstwa 

Zdrowia.   

 

Pytanie nr 8: Zamawiający wskazuje, że Wykonawca musi zapewnić wszelkie odczynniki, media 

laboratoryjne oraz materiały jednorazowego użytku, potrzebne do wykonania procedur 

laboratoryjnych, biotechnologicznych i embriologicznych, będących przedmiotem niniejszego 

zamówienia. 

 

Proszę o potwierdzenie, że Wykonawca zamawia powyższe materiały na koszt Zamawiającego, za 

pośrednictwem dostawców, którzy współpracują z Zamawiającym. 

Odpowiedź: 

Wykonawca zamawia powyższe materiały na własny koszt i ryzyko.  

 

Pytanie nr 9: Zamawiający wskazuje, że: 

 



Udzielanie Świadczeń polegać będzie na ciągłym, przez 7 dni w tygodniu, wykonywaniu procedur 

laboratoryjnych, biotechnologicznych i embriologicznych w zakresie leczenia niepłodności w ramach 

diagnostyki i leczenia niepłodności (finansowanych przez NFZ, MZ, jednostki samorządu 

terytorialnego, pacjentów), co obejmuje: zamawianie niezbędnych odczynników i materiałów, 

wykonywanie zlecanych przez UCZKiN świadczeń wg zaakceptowanych przez UCZKiN 

standardowych procedur operacyjnych w pomieszczeniach i z użyciem sprzętu UCZKiN, prowadzenie 

dokumentacji laboratoryjnej, utrzymywanie czystości w Pracowni Wspomaganego Rozrodu oraz na 

prowadzeniu Banku Komórek Rozrodczych i Zarodków (VI. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

ust.1) 

 

Poniżej, w załączniku nr 1 VI. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ust. 6, Zamawiający wskazuje, 

że Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Udzielającemu Zamówienia i jego akceptacji, a po 

uzyskaniu akceptacji do wdrożenia wszystkich procedur laboratoryjnych, biotechnologicznych i 

embriologicznych w ramach działalności prowadzonej przez UCZKIN do czynności będących 

przedmiotem zamówienia. 

 

Proszę o informację, czy Wykonawca ma wdrożyć procedury obowiązujące obecnie w UCZKIN czy 

też przedmiotem zamówienia jest faktycznie również opracowanie procedur, które dopiero mają zostać 

wprowadzone u Zamawiającego. 

 

Odpowiedź: 

Przedmiotem zamówienia jest także opracowanie przez Wykonawcę na jego koszt i ryzyko 

procedur, które po akceptacji przez UCZKIN zostaną wdrożone i będą stosowane przez 

Wykonawcę w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia. 

 

Pytanie nr 10: Zamawiający wskazuje, że Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do 

prowadzenia systematycznej, należycie udokumentowanej wewnętrznej kontroli jakości oraz udziału 

w okresowych kontrolach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. 

 

Proszę o potwierdzenie, że wszystkie koszty związane z w/w kontrolami ponosi Zamawiający jako 

podmiot, który jest faktycznie podmiotem kontrolowanym. 

Odpowiedź: 

Są to koszty, które obciążają Wykonawcę w zakresie wykonywania przedmiotu zamówienia, 

tym samym musza być uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy. 

 

Pytanie nr 11: Zamawiający wskazuje w §10 umowy, że Przyjmujący Zamówienie jest zobowiązany 

do bieżącej aktualizacji i archiwizacji dokumentacji medycznej związanej z realizowanymi 



świadczeniami. 

 

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający posiada wszelkie pomieszczenia oraz zasoby niezbędne do 

archiwizacji dokumentacji i na Zamawiającym ciążą obowiązki związane z uiszczaniem kosztów z 

tytułu dokonywanej archiwizacji. 

Odpowiedź: 

Zamawiający posiada pomieszczenia wykorzystywane do archiwizacji danych. Koszty 

związane z archiwizacją obciążają Wykonawcę. 

 

Pytanie nr 12: Czy pomieszczenia przekazywane Wykonawcy z przeznaczeniem na prowadzenie 

laboratorium oraz banku komórek rozrodczych i zarodków, zostaną mu przekazane do wyłącznego 

użytku czy też inny podmiot będzie tam świadczył jakiekolwiek inne usługi? 

Odpowiedź:   

Pomieszczenie BKRiZ, laboratorium andrologiczne, laboratorium embriologiczne, będące 

częścią Pracowni Wspomaganego Rozrodu zostaną przekazane do wyłącznego użytku 

Wykonawcy. 

 

 

WNIOSEK O ZMIANĘ ZAPISÓW UMOWY: 

 

1. Wnoszę o zmianę treści umowy w § 2 ust 1 pkt 7 w taki sposób, aby Zamawiający był 

zobowiązany do informowania Przyjmującego zamówienie o aktualnie obowiązujących 

zarządzeniach i innych dokumentach, o których mowa w tym zapisie. Sugerowana treść 

zapisu: 

 

„Przyjmujący Zamówienie w trakcie wykonywania świadczeń Umowy jest zobowiązany do 

udzielania ich zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi przepisami prawa, a 

w szczególności określonymi: 

7) zarządzeniami wydanymi przez odział NFZ właściwy dla siedziby UCZKIN lub inną 

instytucję finansującą świadczenia z zakresu ochrony zdrowia realizowane (zakontraktowane) 

przez UCZKIN, które zostały Przyjmującemu Zamówienie przedstawione przez 

Udzielającego Zamówienie w taki sposób, że miał możliwość zapoznania się z wszystkimi 

wytycznymi” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę postanowień umowy. 

Wskazać należy, że Zarządzenia wydawane przez NFZ są ogólnodostępne, co 



oznacza, że każdy podmiot może się z nimi zapoznać i o ile są do danego podmiot 

kierowane, ma obowiązek się do nich stosować. Zamawiający udostępni Wykonawcy 

te dokumenty, które nie mają charakteru ogólnodostępnego i zostaną udostępnione 

Zamawiającemu. 

  

2. Wnoszę o zmianę treści umowy w § 2 ust 3 pkt 4 w taki sposób, aby Zamawiający był 

zobowiązany do informowania Przyjmującego zamówienie o wymaganiach NFZ bądź innych 

instytucji, w zakresie nałożonych obowiązków na Zamawiającego. Sugerowana treść zapisu: 

 

„Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do: 

4) spełniania na bieżąco wymagań oddziału wojewódzkiego NFZ właściwego dla siedziby 

Udzielającego Zamówienie lub innej instytucji finansującej świadczenia z zakresu ochrony 

zdrowia realizowane (zakontraktowane) przez Udzielającego Zamówienie oraz innych 

wymagań wynikających z zawartych przez UCZKIN umów dotyczących leczenia 

niepłodności oraz przechowywania komórek rozrodczych i zarodków, pod warunkiem, że 

wymagania te zostaną mu przedłożone przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy w 

taki sposób, aby Przyjmujący zamówienie mógł zapoznać się z ich treścią”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wskazuje, że nie ma wiedzy, czy ewentualne wymogi nie ulegną zmianie 

w trakcie wykonywania umowy. Przedłożenie wymagań, które na chwilę podpisania 

umowy nie są znane Zamawiającemu nie jest więc możliwe. Co do udostępnienia  

innych informacji i materiałów odpowiedź  została udzielona w pkt 1 powyżej. 

 

3. Wnoszę o zmianę treści umowy w § 4 ust 4 poprzez skrócenie okresu regulowania należności 

i wskazanie 30 dni. Sugerowana treść zapisu: 

 

„Należność za świadczenia regulowana będzie w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo 

wystawionych faktury VAT oraz wykazu świadczeń wykonanych na rzecz Udzielającego 

Zamówienie”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę postanowień umowy. 

 

4. Wnoszę o ograniczenie bezwzględnej, solidarnej odpowiedzialności Przyjmującego 

zamówienie, o której mowa w §8 ust 1 umowy - Strony solidarnie ponoszą odpowiedzialność 

za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu świadczeń. 

 

 Sugerowana treść zapisu: 



 

 „Przyjmujący zamówienie odpowiada za szkody wyrządzone przy udzielaniu 

świadczeń, które powstały na skutek działania bądź zaniechania Przyjmującego zamówienie 

oraz osób, za które ponosi odpowiedzialność”. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie może wyrazić zgody na proponowaną zmianę. Solidarna 

odpowiedzialność wynika wprost z art. 27 ust. 7 ustawy o działalności leczniczej. 

 

5. Wnoszę o zmianę treści umowy w § 4 ust 5 w następujący sposób: 

 

„Z uwagi na charakter działalności prowadzonej przez Udzielającego Zamówienie, 

niezapłacenie w terminie przez Udzielającego Zamówienie kwot wynikających z faktur nie 

uzasadnia i nie może powodować wstrzymywania przez Przyjmującego Zamówienie 

wykonywania świadczeń na rzecz Udzielającego Zamówienie, jednakże w przypadku 

nieuregulowania należności w przez okres przekraczający 60 dni kalendarzowych, 

Przyjmującemu przysługuje uprawienie do wypowiedzenia umowy z zachowaniem 1 – 

miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, 

następującego po miesiącu, w którym zostało złożone wypowiedzenie umowy. Zamawiający 

zamówienie zobowiązany jest do zapłaty należności za wszystkie usługi, wykonane przez 

Przyjmującego zamówienie do dnia, w którym nastąpiło zakończenie trwania umowy.” 

 

Proponowana zmiana umotywowana jest tym, że zgodnie z brzmieniem umowy w jej 

obecnym kształcie, w przypadku braku płatności przez Zamawiającego przez bardzo długi 

okres, Przyjmujący zamówienie musi świadczyć usługi i nie ma żadnej możliwości 

(przewidzianej umową) do zaprzestania wykonywania umowy, która w rzeczywistości byłaby 

wykonywana przez tylko jedną stroną. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia § 4 ust. 5 Umowy w ten sposób, że § 4 ust. 5 Umowy otrzymuje 

następujące brzmienie: 

Z uwagi na charakter działalności prowadzonej przez Udzielającego Zamówienie, 

niezapłacenie w terminie przez Udzielającego Zamówienie kwot wynikających z faktur 

nie uzasadnia i nie może powodować wstrzymywania przez Przyjmującego 

Zamówienie wykonywania świadczeń na rzecz Udzielającego Zamówienie, jednakże w 

przypadku nieuregulowania należności w przez okres przekraczający 60 dni 

kalendarzowych, Przyjmującemu przysługuje uprawienie do wypowiedzenia umowy z 



zachowaniem  trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca 

kalendarzowego. 

 

6. Wnoszę o złagodzenie kar umownych wskazanych w treści umowy w § 6 ust 1-6. oraz 

usunięcie ustępu 5, zezwalającego Udzielającemu zamówienie na potrącanie kar umownych. 

W ocenie Wykonawcy, proponowane przez Zamawiającego kary umowne są zbyt wysokie 

rażąco niesprawiedliwe, a w związku z tym sprzeczne z zasadami współżycia społecznego 

(art. 3531 k.c.). Strony zawierające umowę mogą oczywiście ułożyć stosunek prawny według 

swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, 

ustawie ani zasadom współżycia społecznego, jednakże treść umowy nie może znacząco 

faworyzować jednej ze stron. W przedmiotowym konkursie nie mają zastosowania przepisy 

ustawy prawo zamówień publicznych, jednakże wyroki Krajowej Izby Odwoławczej, 

odnoszące się do zapisów umownych, można odnieść analogicznie do niniejszego konkursu, 

w którym jako Udzielający Zamówienia występuje podmiot dysponujący środkami 

publicznymi. Instytucja zamawiająca, która kształtuje ramy postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, nie może kreować zapisów umowy jedynie zgodnie ze swoim 

wyobrażeniem. Nie jest uprawnione obarczanie wykonawcy niewspółmiernie wysokim 

ryzykiem, jakie wiąże się z realizacją zamówienia wobec ryzyka, które obciąża 

zamawiającego. Do kwestii tego, jaka jest funkcja kar umownych i w jakiej wysokości mogą 

być one kształtowane w projektach umów w sprawie zamówienia publicznego, Krajowa Izba 

Odwoławcza odniosła się z w wyroku z 6 czerwca 2018 r. (sygn. akt KIO 980/18, KIO 

983/18). Wynika z niego, że rażąco wysoka kara umowna, która na dodatek może być 

zdublowana, to błąd siwz (w tym przypadku SIWK), którego należy unikać. 

 

 Sugerowana treść zapisu: 

 

„§ 6. 

1. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się zapłacić Udzielającemu Zamówienie na jego 

żądanie kary umowne w wysokości: 

1) 100 zł (słownie: sto złotych) w przypadku zwłoki w wykonaniu świadczeń za każde 

stwierdzone i udokumentowane przez UCZKIN naruszenie; 

2) 100 zł (słownie: sto złotych) w przypadku niepoinformowania Udzielającego Zamówienie 

w sposób niezwłoczny i skuteczny o niemożności wykonywania świadczeń za każde 

stwierdzone i udokumentowane przez UCZKIN naruszenie; 

3) 500 (słownie: pięćset) zł za nieprzestrzeganie wymogów wynikających z ustawy o leczeniu 

niepłodności i przepisów wykonawczych, wydanych na rzecz Udzielającego Zamówienie 



decyzji administracyjnych oraz standardowych procedur operacyjnych, o których mowa w 

Umowie za każde stwierdzone i udokumentowane przez UCZKIN naruszenie; 

4) w wysokości 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) zł w przypadku odstąpienia od Umowy lub 

jej rozwiązania przez Udzielającego Zamówienie lub Przyjmującego Zamówienie z przyczyn, 

za które odpowiada Przyjmujący. 

2. Niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 1, Udzielający Zamówienie 

zastrzega sobie prawo żądania od Przyjmującego Zamówienie odszkodowania przenoszącego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

3. Zapłata kar umownych nie zwalnia Przyjmującego Zamówienie od obowiązku wykonania 

Umowy. 

4. Kary umowne podlegają łączeniu i sumowaniu. Łączna wysokość kar umownych nie może 

przekroczyć 20 % wartości wynagrodzenia Przyjmującego Zamówienie przez cały okres 

trwania Umowy. 

5. W przypadku nałożenia przez kontrahentów UCZKIN kar za nienależyte wykonywanie lub 

niewykonywanie umów, o których mowa w § 2 ust. 4 Umowy, z przyczyn leżących wyłącznie 

po stronie Przyjmującego Zamówienie, Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się zapłaty kar 

uiszczonych przez UCZKIN w terminie 14 dni od dnia otrzymania od UCZKIN wezwania. 

Zamawiający zobowiązany jest dołączyć do wezwania potwierdzenie uiszczenia kary 

umownej przez UCZKIN wraz z dokumentacją potwierdzającą zasadność uiszczonej kary.” 

 

Odpowiedź: 

Istotnym zadaniem kary umownej jest także zabezpieczenie wykonania zobowiązania 

i tym samym zwiększenie realności spełnienia umówionego świadczenia oraz 

ułatwienie naprawienia szkody. Takie oddziaływanie jest określane mianem funkcji 

stymulacyjnej kary umownej, bowiem jej zastrzeżenie ma mobilizować dłużnika do 

prawidłowego wykonania zobowiązania. Kara umowna zapobiegając niewykonaniu 

zobowiązania, służy niewątpliwie ochronie interesów prawnych wierzyciela. Jak 

podnosi się w orzecznictwie KIO zgłoszone żądanie zmiany postanowienia poprzez 

ograniczenie maksymalnej łącznej wysokości kar umownych i odszkodowania do 20% 

wysokości wynagrodzenia nie jest uzasadnione. Takie zastrzeżenie należałoby uznać 

za niedopuszczalne, gdyż niezależnie od rozmiarów wyrządzonej Zamawiającemu 

szkody odpowiedzialność, wykonawcy ograniczona byłaby jedynie do 20% wartości 

wynagrodzenia, co powodowałoby rażące uprzywilejowanie jednej ze stron stosunku 

wynikającego z umowy (tak przykładowo Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 

dnia 26 marca 2019 r. KIO 340/19). 



W ocenie Zamawiającego, mając na uwadze przewidywaną wartość Umowy, 

wysokość kar umownych nie ma charakteru wygórowanego, a zaproponowana przez 

wykonawcę wysokość kar umownych powodowałaby ich iluzoryczność, tym samym 

kary umowne nie spełniałyby swoich funkcji. 

Mając na uwadze powyższe Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 6 Umowy. 

 

 

 

Powyższe odpowiedzi stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Konkursu oraz 

winne być uwzględnione przez Oferentów w trakcie przygotowania dokumentów do złożenia ofert w 

postępowaniu konkursowym.  


