
 

 

 

 

 Wrocław 14.10.2022 r. 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny Wrocław  

we Wrocławiu  

ul. Borowska 213  

50-556 Wrocław  

 

Dotyczy: konkursu ofert badania z zakresu Diagnostyki Laboratoryjnej postępowanie DPR-2/2022 

 

Pytanie Oferenta:  

czy Udzielający Zamówienia, wyraża zgodę na następujące zmiany w projekcie umowy: 

§5 ust.4 umowy: postanowienie w umowie dotyczące odsetek jest nieprawidłowe.  

Zgodnie z art. 13 stawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach  

handlowych postanowienia umowy wyłączające lub ograniczające uprawnienia wierzyciela lub  

obowiązki dłużnika, o których mowa w art. 5, art. 6 ust. 1, art. 7 ust. 1 i 3, art. 8 ust. 1, 4 i 4a,  

art. 10, art. 11 i art. 12, lub mające na celu obejście tych przepisów, są nieważne, a zamiast nich sto-

suje się przepisy ustawy. 

Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach  

handlowych, przepisów tych nie stosuje się do umów, których stronami są wyłącznie podmioty  

zaliczane do sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych. Więc 

przy uwzględnieniu, że Instytut nie jest jednostką sektora finansów publicznych, to każda transakcja, 

której stroną jest Instytut powoduje, że nie jest spełniony warunek wyłączności.  

„Podkreślić przy tym należy, że wyłączenie przepisów ustawy na podstawie art. 3 pkt 3 u.p.n.o.t.h. 

będzie aktualne jedynie w przypadku, kiedy wszystkie strony umowy będą podmiotami zaliczanymi  

do sektora finansów publicznych. W sytuacji kiedy choćby jedna ze stron nie jest zaliczana do  

powyższego sektora, a nie znajdzie zastosowania inna podstawa przewidująca wyłączenie przepisów 

ustawy, umowa będzie podlegała reżimowi omawianej regulacji.” P. Dolniak [w:] Przeciwdziałanie 

nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Komentarz, Warszawa 2021, art. 3. 

§6 ust.1 umowy powinien otrzymać brzmienie: „Jeżeli Przyjmujący Zamówienie nie przystąpi lub 

przerwie wykonywanie przedmiotu umowy z przyczyn nieleżących po stronie Udzielającego  

Zamówienie, zapłaci Udzielającemu Zamówienie karę umowną  wysokości 10% ogólnej wartości 

brutto określonej w załączniku nr 1 niniejszej umowy:. 

§6 ust.1a umowy powinien otrzymać brzmienie: „Za opóźnienie w wydaniu wyników badań  

Przyjmujący Zamówienie zapłaci karę umowną Udzielającemu Zamówienia w wysokości 5%  

wartości badania, którego wyniku Przyjmujący Zamówienie nie dostarczył terminowo”. 

Odpowiedź Udzielającego Zamówienie: 

Uwzględniono częściowo sugestię Oferenta i w § 5 ust.4 dodano: „Zapis ma zastosowanie tylko 

do podmiotów z sektora finansów publicznych”. 

 

Pytanie oferenta: 

Do pakietu nr 13 - jaki zakres badania i jaką techniką badanie ma być wykonywane?  

Odpowiedź Udzielającego Zamówienie: badanie genetyczne wykrywające białko koneksynę 26. 

 

 



 

 

Pytanie oferenta: 

Do pakietu nr 12 -  (pozycja nr 8,9,10) czy te trzy badania bez hodowli to FISHe na osadach  

z limfocytów, które będą Państwo nam przysyłać? 

Odpowiedź Udzielającego Zamówienie: W materiale pobranym do probówki z heparyną litową 

na hodowlę komórkową oraz probówki EDTA na badanie molekularne. 
 

Pytanie oferenta: 

Czy dopuszczają Państwo składanie ofert częściowych w zakresie danego pakietu? 

Odpowiedź Udzielającego Zamówienie: Nie dopuszcza się ofert częściowych w zakresie  

pakietu. 
 

Pytanie oferenta: 

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 31.10.2022 roku 

do godz.10:00. 

Odpowiedź Udzielającego Zamówienie : Udzielający Zamówienia nie wyraża zgody. 

 

 

 

Przewodnicząca Komisji Konkursowej  

Małgorzata Terpińska 

 

 

 

 


