
Samodzielny Publiczny                                          Proszowice, dnia 23.08.2021 r.
Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Kopernika 13
32-100 Proszowice

Uczestnicy
postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

na
Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów.

Oznaczenie sprawy: 18/ZP/2021

W związku z wniesieniem pytań przez Wykonawców, Zamawiający przedstawia treść pytań i udziela
pisemnych wyjaśnień, zgodnie  z art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień
publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późniejszymi zmianami).

Pytanie 1
„Dot. rozdz. IV (pakiet VII) oraz projektu umowy zał. Nr 4 - §4 ust.1 – Prosimy o wyjaśnienie jakich
terminów ważności wymaga Zamawiający. W SWZ podany jest termin wynoszący 9 miesięcy, natomiast
w umowie termin 12 miesięcy. ”
Odpowiedź:
Termin  ważności  przedmiotu  zamówienia  wynosi  9  miesięcy  od  daty  dostawy  z  wyłączeniem
odczynników  krwinkowych,  których  termin  ważności  musi  wynosić  minimum  4  tygodnie  od  daty
dostawy.

Pytanie 2
„Dot. rozdz. IV (pakiet VII) oraz projektu umowy zał. Nr 4 - §4 ust.1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na
dostarczenie produktów z minimalnym terminem ważności w pozycji 13 – 3 miesiące a w pozostałych
pozycjach 4-7 miesięcy od daty dostawy? 
Uzasadnienie: Ze względu na skład, komponenty i system produkcji odczynników – nie można określić
terminu ważności oferowanego asortymentu na podany w SWZ. Oferowane terminy ważności zostały
podane zgodnie z zaleceniami producenta.”

Odpowiedź:
Tak.

Pytanie 3
„Dot.  rozdz.  IX  pkt  2  lit.  g  (pakiet  VII):  Czy Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  dodanie  do  zapisów
sformułowania „jeżeli dotyczy”? 
Uzasadnienie:  Oferowane przez naszą firmę produkty nie  są produktami  leczniczymi  i  nie podlegają
ustawie Prawo farmaceutyczne.”

Odpowiedź:
Tak.

Pytanie 4
„Dot. formularza ofertowego: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie w formularzu ofertowym
zapisów  tylko  do  tych  pakietów  na  które  wykonawca  składa  ofertę?  Zapisy  dotyczące  pozostałych
pakietów zostaną usunięte. ” 

Odpowiedź:
Tak.



Pytanie 5
„Dot. załącznika nr 2, pakiet VII: Czy Zamawiający zgodzi się na rozszerzenie tabeli asortymentowo-
cenowej o kolumnę z ceną netto za opakowanie, z racji tego, że na fakturze podawana jest cena netto za
opakowanie? ”

Odpowiedź:
Kolumna 6 otrzymuje nazwę -  Cena jednostkowa netto za opakowanie.

Pytanie 6
„Dot.  pakietu  VII:  Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  rozszerzenie  formularza  asortymentowo-
cenowego  w  Pakiecie  nr  VII  o  dodatkowy  wiersz  w  celu  wpisania  ewentualnych  odczynników,
materiałów dodatkowych służących do wykonania powyższych ilości badań? ”
Odpowiedź:
Tak.

Pytanie 7
„Pytanie do Umowy (zał. nr 4): §2 ust. 1 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na rezygnację z faxu jako
środka komunikacji? 
Uzasadnienie: Wykonawca planuje w najbliższym czasie zrezygnować z użytkowania faxu jako środka
komunikacji.  W bezpieczeństwie  o  poprawne  i  sprawne  odbieranie  korespondencji  przez  cały okres
trwania umowy, zwracamy się z prośbą o modyfikację powyższego postanowienia. ”

Odpowiedź:
Tak

Pytanie 8
„Pytanie do Umowy (zał. nr 4): §2 ust. 2 – Czy Zmawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia
umownego na 
,,Dostawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot konkretnego zamówienia Odczynników wraz z fakturą
bądź  innym  dokumentem  potwierdzającym  ilość  i  rodzaj  dostarczonego  asortymentu  w  tym
w szczególności dokument WZ lub specyfikację asortymentowo-cenową do siedziby Odbiorcy na własny
koszt i ryzyko w terminie 4 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia. Zamówienia, które wpłyną do
Wykonawcy po godzinie 12:00 będą traktowane jak przesłane następnego dnia roboczego o godzinie 8:00
rano.”? 

Uzasadnienie:  Wykonawca  zwraca  się  z  uprzejmą  prośbą  o  modyfikację  postanowienia  umownego
z uwagi na fakt, iż Wykonawca nie ma możliwości dostarczania faktur wraz z każdorazowo realizowaną
dostawą.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  dostarczenia  wraz  z  dostawą  specyfikacji  asortymentowo-
cenowej w sposób szczegółowy określającej ilość rodzaj, cenę, termin ważności oraz numer katalogowy
i seryjny.  Wykonawca dostarczy fakturę w terminie 3 dni  od daty realizacji  zamówienia do siedziby
Zmawiającego za pośrednictwem emaila lub prześlę ją w formie papierowej.”

Odpowiedź
Tak.

Pytanie 9
„Pytanie  do  Umowy  (zał.  Nr  4):  §2  ust.  10  –  Czy  Zamawiający  wyraża  zgodę  na  modyfikację
postanowienia umownego na: 
,,Wraz  z  dostawą  zamówienia  Dostawca  zobowiązany jest  przekazać  Odbiorcy  wszelkie  dokumenty
związane z dostawą, w tym wszelkie dokumenty finansowe obejmujące odpowiednią fakturę VAT oraz
inne dokumenty niezbędne do wykorzystania i użytkowania przedmiotu umowy w sposób zgodny z jego
przeznaczeniem, z zastrzeżeniem §2 ust. 2”?”

Odpowiedź:
Tak



Pytanie 10
„Pytanie  do  Umowy  (zał.  Nr  4):  §4  ust.  3  –  Czy  Zmawiający  wyraża  zgodę  na  modyfikację
postanowienia umownego na 
,,W przypadku dostarczenia przez Dostawcę jakiejkolwiek części przedmiotu umowy wadliwej Strony
sporządzą na tę okoliczność protokół lub stosowną notatkę. Dostawca zobowiązuje się w ciągu 5 dni
roboczych  dokonać  wymiany Odczynników na  pełnowartościowe pod rygorem nieuiszczenia  zapłaty
przez  Odbiorcę  należnej  za  wadliwy  przedmiot  zamówienia  ceny,  aż  do  czasu  dostarczenia  przez
Odbiorcę  Odczynników  pełnowartościowych.  Odmowa  podpisania  protokołu  lub  notatki  przez
przedstawiciela  Dostawcy  lub  nieuczestniczenie  przez  niego  w  oględzinach  wadliwego  przedmiotu
dostawy  nie  ma  wpływu  na  uprawnienia  Odbiorcy  z  tytułu  rękojmi  lub  odpowiedzialności
odszkodowawczej.”? 

Uzasadnienie:  Wykonawca  zwraca  się  z  prośbą  o  wydłużenie  terminu  przeznaczonego  na  wymianę
wadliwego  towaru  na  wolny  od  wad.  Wskazany  przez  Zmawiającego  termin  jest  zbyt  krótki  do
przeprowadzenia czynności serwisowych oraz dostarczenia towaru wolnego od wad. Mając powyższe na
uwadze zwracamy się z prośbą o przychylne rozpatrzenie pytania. ”

Odpowiedź:
Tak.

Pytanie 11
„Pytanie do Umowy (zał. Nr 4): §5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na poprawienie numeracji ustępów
zawartych w §5? ”
Odpowiedź:
Tak.

Pytanie 12
„Pytanie  do  Umowy (zał.  Nr  4):  §5  ust.  1  lit.  b  –  Czy Zmawiający wyraża  zgodę  na  modyfikację
postanowienia umownego na 
,,w razie niedostarczenia przedmiotu umowy w całości lub w części w ciągu jednego miesiąca od daty
złożenia przez Odbiorcę stosownego zamówienia lub niedostarczenia w tym terminie przedmiotu umowy
wolnego  od  wad  Dostawca  zapłaci  na  żądanie  Odbiorcy  karę  umowną  w wysokości  3  % wartości,
o której  mowa w paragrafie 1 pkt  2  niniejszej  umowy.  W takim wypadku kary przewidzianej  w lit.
a powyżej nie stosuje się.”? ”

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie 13
„Pytanie do Umowy (zał.  Nr 4):  §5 ust.  1 (  winno być ust.  2)  -  Czy Zmawiający wyraża zgodę na
modyfikację postanowienia umownego na 
,,Dostawca  zapłaci  Odbiorcy karę  umowną w przypadku odstąpienia  przez niego od  umowy z winy
Dostawcy w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy, o której mowa w paragrafie
1 pkt 2 umowy.”? ”

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie 14
„Pytanie do Umowy dzierżawy (zał. nr 4a): §7 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację
postanowienia  umownego  na:  ,,W  przypadku  awaryjności  Urządzenia,  w  wyniku  której  uzyskanie
wyników testów i badań do 48 godzin będzie niemożliwe - Dzierżawca po uprzednim zawiadomieniu
Wydzierżawiającego prześle materiały do badań innym wykonawcom (laboratoriom), a koszty, którymi
zostanie  obciążony  Wykonawca,  nie  przekroczą  zaoferowanych  w  postępowaniu  cen  badań
powiększonych o 10%.”?” 
Odpowiedź:
Zapis otrzymuje brzmienie:



,,W przypadku  awaryjności  Urządzenia,  w wyniku której  uzyskanie  wyników testów i  badań do  24
godzin  będzie  niemożliwe  -  Dzierżawca  po  uprzednim  zawiadomieniu  Wydzierżawiającego  prześle
materiały  do  badań  innym  wykonawcom  (laboratoriom),  a  koszty,  którymi  zostanie  obciążony
Wykonawca, nie przekroczą zaoferowanych w postępowaniu cen badań powiększonych o 10%.”?

Pytanie 15
„Dotyczy , pakietu nr 4 pkt 24, tabeli parametrów granicznych
W  związku  z  wymogiem  zapewnienia  udziału  w  zewnątrzlaboratoryjnej  kontroli  jakości,
zwracamy się  z  uprzejmą  prośbą  o  podanie  nazw preferowanych  przez  Zamawiającego  programów
zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości".”

Odpowiedź:
Randox

Pytanie 16
„Dotyczy , pakietu nr 4 pkt 24, tabeli parametrów granicznych
Czy  Zamawiający  uzna  za  spełniony  warunek  możliwość  zapewnienia  udziału  w  międzynarodowej
zewnętrznej  niezależnej  kontroli  jakości  badań  biochemicznych  w  cyklach  (harmonogramie)
proponowanym przez niezależny podmiot (np. Randox, Labquality, itp.)?”
Odpowiedź:
Randox

Pytanie 17
„Dotyczy pakietu nr 1, Zał. Nr 2, pkt. 15, tabeli parametrów granicznych
W  związku  z  wymogiem  zapewnienia  udziału  w  zewnątrzlaboratoryjnej  kontroli  jakości,
zwracamy się  z  uprzejmą  prośbą  o  podanie  nazw preferowanych  przez  Zamawiającego  programów
zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości".”
Odpowiedź:
Randox.

Pytanie 18
„Dotyczy pakietu nr 1, Zał. Nr 2, pkt. 15, tabeli parametrów granicznych
Czy Zamawiający dopuści możliwość zapewnienia udziału w międzynarodowej zewnętrznej niezależnej
kontroli  jakości  immunochemicznej  w  cyklach  (harmonogramie)  proponowanych  przez  niezależny
podmiot (np. Randox, Labquality, itp.)?”
Odpowiedź:
Tak.

Pytanie 19
„Dotyczy pakietu nr 1, Zał. Nr 2, pkt. 15, tabeli parametrów granicznych
Prosimy  o  podanie  harmonogramu  wykonywania  kontroli  wewnętrznej  poszczególnych  parametrów
w celu prawidłowego wyliczenia materiału kontrolnego.”
Odpowiedź:
Trzy razy w tygodniu.

Pytanie 20
„Dotyczy pakietu nr 1, Zał. Nr 2, pkt. 15, tabeli parametrów granicznych
Dotyczy pakietu nr 1, Zał. Nr 2, pkt. 14: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dedykowanych
kontroli monoparamtrowych dla parametrów diagnostyki zakażeń oraz HE4?” 
Odpowiedź:
Tak.

Pytanie 21
„Dotyczy Pakietu nr 2



Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora bez
wewnętrznego  systemu  wypłukującego  ewentualny  skrzep  (procedura  jest  manualna),  jednocześnie
wykorzystującego wyłapywacze skrzepu zapobiegające przedostaniu się skrzepu do toru pomiarowego?”
Odpowiedź:
Tak.

Pytanie 22
„Dotyczy pakietu nr 2 pkt. 20, tabeli parametrów granicznych 
a) W związku z wymogiem zapewnienia udziału w zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości, zwracamy się 
z uprzejmą prośbą o podanie nazw preferowanych przez Zamawiającego programów 
zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości""."

b)  Czy  Zamawiający  dopuści  możliwość  zapewnienia  udziału  w  międzynarodowej  zewnętrznej
niezależnej kontroli jakości w cyklach (harmonogramie)”
Odpowiedź:
a) Randox.
b) Tak.

Pytanie 23
„Dotyczy pakietu nr 3 pkt. 24 tabeli parametrów granicznych
W związku z wymogiem zapewnienia udziału w zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości, zwracamy się
z  uprzejmą  prośbą  o  podanie  nazw  preferowanych  przez  Zamawiającego  programów
zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości".”
Odpowiedź:
Randox.

Pytanie 24
„Dotyczy pakietu nr 3 pkt. 24 tabeli parametrów granicznych
Czy Zamawiający dopuści możliwość zapewnienia udziału w międzynarodowej zewnętrznej niezależnej
kontroli jakości biochemicznej i immunochemicznej w cyklach (harmonogramie) proponowanych przez
niezależny podmiot (np. Randox, Labquality, itp.)?”
Odpowiedź:
Randox.

Pytanie 25
„Dotyczy pakietów 1-4:
Prosimy o  wyrażenie  zgody na  dodanie  kolumny ilość  pełnych  opakowań  do  formularza  cenowego
w części nr 1. Jednoczesnie prosimy o potwierdzenie iż poproszę cena jednostkowa rozumiana jest cena
netto za 1 op. Handlowe”
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę i potwierdza.

Pytanie 26
„Pytanie do umowy:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu 
kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?
W obecnej sytuacji epidemii Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do komunikowania
się  z  wykonawcami  za  pomocą  środków  komunikacji  elektronicznej.  Kwalifikowany  podpis
elektroniczny ma  skutek  prawny równoważny podpisowi  własnoręcznemu.  Potwierdzenie  tej  zasady
znajduje  się  w  art.  78(1)  kodeksu  cywilnego,  który  zrównuje  kwalifikowany  podpis  elektroniczny
z podpisem własnoręcznym.”
Odpowiedź:
Nie.

Pytanie 27
„Pytanie do umowy:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie we wzorze umowy następującego postanowienia?



 Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy, w tym poszczególnych zamówień, gdy
konieczność zmiany spowodowana jest okolicznościami poza kontrolą stron, których działając z należytą
starannością strony nie  mogły przewidzieć w chwili  zawierania  umowy.  Dotyczy to  w szczególności
takich  okoliczności  jak  zagrożenie  epidemiologiczne,  pandemia,  w  tym  okoliczności  spowodowane
brakiem siły roboczej  u dostawców w przypadku zarażenia lub kwarantanny,  zamieszki,  akty terroru,
zamknięcie  granic,  rządowe  ograniczenia  międzynarodowego  transportu,  utrudnienia  na  lotniskach
i granicach, tj. okoliczności o charakterze tzw. siły wyższej. W czasie trwania siły wyższej Wykonawca
odpowiada  za  niewykonanie  lub  nieprawidłowe  wykonanie  Umowy,  gdy  ponosi  winę  umyślną  za
naruszenia. Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby pomimo istnienia siły wyższej zapewnić ciągłość
dostaw wszystkich produktów na bieżąco i zgodnie ze składanymi zamówieniami oraz zobowiązuje się
informować  Zamawiającego  niezwłocznie  i  na  bieżąco  o  wszelkich  trudnościach  związanych
z dostarczeniem zamówionych przez niego produktów.
Uzasadnienie:  Z  uwagi  na  wyjątkowość  sytuacji,  jaką  jest  wybuch  pandemii  SARS-CoV-2,  oraz
dynamicznie  zmieniające  się  okoliczności  zewnętrzne,  na  które  Wykonawca  nie  ma  wpływu,  w  tym:
potencjalnie  ograniczoną  dostępność  wybranych  produktów  związaną  z  nagłym  i  niemożliwym  do
przewidzenia zwiększeniem światowego zapotrzebowania na wyroby medyczne do diagnostyki in vitro
oraz podejmowane przez państwa dotknięte epidemią – w tym Polskę – środki profilaktyczne i zaradcze,
takie  jak:  zamknięcie  granic  i  ograniczenie  międzynarodowego  transportu,  zwiększone  kontrole  na
lotniskach  i  granicach,  okoliczności  spowodowane  brakiem siły  roboczej  u  dostawców w przypadku
zarażenia  lub  kwarantanny,  a  także  inne  dodatkowe  obowiązki  nakładane  na  producentów
i dystrybutorów produktów w sektorze ochrony zdrowia, stanowiące okoliczność o charakterze tzw. siły
wyższej,  złożone  przez  Zamawiającego  zamówienia  mogą  nie  zostać  zrealizowane  lub  mogą  zostać
zrealizowane w późniejszym terminie lub w odbiegającej od zamówienia liczbie produktów. Wykonawca
zobowiązuje  się  informować  Zamawiającego  niezwłocznie  i  na  bieżąco  o  wszelkich  trudnościach
związanych z dostarczeniem zamówionych przez niego produktów.”
Odpowiedź:
Umowa przewiduje taką ewentualność w § 6 ust. 6.

Pytanie 28
„Pytanie do umowy:
Czy  Zamawiający  uznaje,  że  warunki  trwającej  pandemii  stanowią  okoliczności  siły  wyższej?
Uzasadnienie:  Trwanie  pandemii  stanowi  okoliczność  o  charakterze  tzw.  siły  wyższej  z  uwagi  na
wyjątkowość sytuacji,  jaką jest  wybuch oraz  ciągły  rozwój  pandemii  SARS-CoV-2,  oraz  dynamicznie
zmieniające  się  okoliczności  zewnętrzne,  na  które  Wykonawca  nie  ma  wpływu,  w  tym:  potencjalnie
ograniczoną  dostępność  wybranych  produktów  związaną  z  nagłym  i  niemożliwym  do  przewidzenia
zwiększeniem  światowego  zapotrzebowania  na  wyroby  medyczne  do  diagnostyki  in  vitro  oraz
podejmowane przez państwa dotknięte epidemią – w tym Polskę – środki profilaktyczne i zaradcze, takie
jak: zamknięcie granic i ograniczenie międzynarodowego transportu, zwiększone kontrole na lotniskach
i granicach, okoliczności spowodowane brakiem siły roboczej u dostawców w przypadku zarażenia lub
kwarantanny, a także inne dodatkowe obowiązki nakładane na producentów i dystrybutorów produktów
w sektorze ochrony zdrowia” 
Odpowiedź:
Z uwagi na długotrwały charakter stanu epidemii SARS-CoV-2 i istniejące już ograniczenia nie byłoby to
właściwe. Zamawiający przewidział na tę okoliczność możliwość zmiany umowy.

Pytanie 29
„Pytania do zał. Nr 4 do SWZ (dostawy)
Par. 2 ust.  10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w miejsce drukowanych dokumentów dostarczone
zostały dokumenty w formie elektronicznej (CD, email, strona internetowa)?”
Odpowiedź:
Zapis bez zmian.

Pytanie 30
„Pytania do zał. Nr 4 do SWZ (dostawy)
Par. 2 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do niniejszego postanowienia umowy zdania
„nie dotyczy okoliczności, gdy Zamawiający zalega z płatnościami za dostarczony towar ponad 30 dni



licząc od terminu zapłaty. Wówczas Wykonawca będzie uprawniony do powstrzymania się ze spełnieniem
obowiązku kolejnych dostaw do dnia zapłaty całości zaległych należności”.?”
Odpowiedź:
Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 31
„Pytania do zał. Nr 4 do SWZ (dostawy)
Par. 4 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało
po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu,  nie  krótszego niż  5 dni  roboczych,  wyznaczonego
w pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy?”
Odpowiedź:
Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 32
„Pytania do zał. Nr 4 do SWZ (dostawy)
Par. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w niniejszym postanowieniu zdania:
"Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej,
w szczególności w przypadku, gdy z uwagi na trwającą pandemię koronawirusa i  związanymi z tym
światowymi ograniczeniami w produkcji lub dostawach m. in. wyrobów medycznych oraz utrudnieniami
w  transporcie  i  logistyce,  istnieje  realne  ryzyko,  że  określony  w  umowie  termin  realizacji  dostaw
cząstkowych może nie zostać dotrzymany. Jednocześnie brak jest możliwości określenia orientacyjnego
terminu zakończenia obecnej sytuacji."?”
Odpowiedź:
Zgadzamy się na zapis:
Zamawiający może  w każdym czasie  odstąpić  od żądania  zapłaty przez Wykonawcę  kary umownej,
w przypadku, gdy Wykonawca wykaże, że z uwagi na trwającą pandemię koronawirusa i ewentualnie
związanymi z tym światowymi ograniczeniami w produkcji lub dostawach m. in. wyrobów medycznych
oraz utrudnieniami w transporcie i logistyce, nie zachowano określonych w umowie termin realizacji
dostaw cząstkowych. 

Pytanie 33
„Pytania do zał. Nr 4 do SWZ (dostawy)
Par.  5 ust.1  lit.  a  Czy Zamawiający wyrazi  zgodę na usunięcie  słów „lub za każdy dzień do czasu
dostarczenia Odczynników zgodnych z umową”?”
Odpowiedź:
Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 34
„Pytania do zał. Nr 4 do SWZ (dostawy)
Par. 5 ust.  1 lit. b Czy Zamawiający wyrazi  zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru
umowy  w  taki  sposób,  aby  wysokość  kary  umownej  naliczana  była  od  wartości  niezrealizowanej
w  terminie  dostawy  częściowej,  a  nie  od  wynagrodzenia  za  cały  przedmiot  umowy?
Uzasadnienie:  Zastrzeżona we wzorze umowy kara umowna jest rażąco wygórowaną w rozumieniu art.
484 § 2 kodeksu cywilnego. Podstawową funkcją kary umownej jest kompensacja szkody poniesionej
przez  Zamawiającego.  Powinna  ona  bowiem  służyć  ułatwieniu  dochodzenia  odszkodowania,  a  nie
prowadzić  do  sytuacji,  w  której  Zamawiający  wzbogaca  się  na  niewykonaniu  zobowiązania  przez
Wykonawcę (por. wyr. SA w Katowicach 17.12.2008 r., V ACA 483/08, OSA w Katowicach 2009, Nr 1,
poz.  5)  .  W  związku  z  tym,  w  przypadku  utrzymania  obecnego  brzmienia  postanowienia  umowy
(niewspółmierność z ewentualną szkodą Zamawiającego) ewentualnie naliczona kara umowna zostanie
uznana za  rażąco wygórowaną,  a  w  konsekwencji  tego  możliwe  będzie  jej  miarkowanie,  co  naraża
instytucję  zamawiającą  na  nieuzyskanie  zakładanego  odszkodowania  oraz  dodatkowe  koszty
postępowania sądowego. Mając na względzie z jednej strony ochronę słusznego interesu Zamawiającego,
a z drugiej  zasadę równości  stron prawa kontraktów oraz regulację art.  484 § 2 kodeksu cywilnego
proponujemy, aby podstawą naliczenia kary umownej była wartość niedostarczonej w terminie dostawy”



Odpowiedź:
Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 35
„Pytania do zał. Nr 4 do SWZ (dostawy)
Par. 5 ust. 1 (1) Zwracamy się z prośbą o poprawienie numeracji ustępów. W par. 5 dwa razy występuje
ustęp 1.
Odpowiedź:
 Tak

Pytanie 36
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób,
aby  wysokość  kary  umownej  naliczana  była  od  wartości  wynagrodzenia  brutto  dotyczącego
niezrealizowanej części umowy?
Uzasadnienie: Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla
przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej
naliczanej  od  ogólnej  wartości  całej  umowy  na  dostawę  będzie  miała  charakter  rażąco  zawyżony.
W takiej sytuacji budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.
Odpowiedź:
Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 37
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zmianę  przesłanki  naliczenia  kary  umownej  za  odstąpienie
„z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę”?
Uzasadnienie: Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik odpowiada za nienależyte wykonanie umowy jeżeli wynika
ono z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność. Przyczyny niezależne od Zamawiającego obejmują
także okoliczności za które dłużnik nie odpowiada.”
Odpowiedź:
Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 38
„Pytania do zał. 4a do SWZ (dzierżawy)
Par.  2  ust.  1 Czy Zamawiający wyrazi  zgodę  na  doprecyzowanie  niniejszego  postanowienia  umowy
poprzez wskazanie liczby osób,  które mają zostać poddane szkoleniu,  o którym mowa w niniejszym
postanowieniu umowy?”
Odpowiedź:
10 osób.

Pytanie 39
„Pytania do zał. 4a do SWZ (dzierżawy)
Par.  2  ust.  2  oraz  par.  6  ust.  1 Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę,  aby  w  miejsce  drukowanych
dokumentów dostarczone zostały dokumenty w formie elektronicznej (CD, email, strona internetowa)?”
Odpowiedź:
Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 40
„Pytania do zał. 4a do SWZ (dzierżawy)
Par.  7  ust.  1 Czy Zamawiający wyrazi  zgodę na zmianę słowa ,,bezpłatnie’’ na  ,,w ramach czynszu
dzierżawnego”?” 
Odpowiedź:
Tak.

Pytanie 41
„Pytania do zał. 4a do SWZ (dzierżawy)



Par. 7 ust, 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie brzmienia: „albo dostarczy urządzenie 
zastępcze”?
Uzasadnienie: Dostawa analizatora zastępczego umożliwi zachowanie ciągłości badań, w razie 
przedłużającej się awarii.
Ponadto w przypadku wykonania zastępczego czy Zamawiający wyrazi  zgodę na zmianę niniejszego
postanowienia tak, aby skorzystanie z wykonania zastępczego wykluczało zastosowanie kar umownych?
Uzasadnienie:  Zamawiający przyznaje sobie prawo do sankcjonowania za to samo przewinienie dwa
razy.  Zastrzeżenie  kary  umownej  ma  cel  odszkodowawczy  z  tytułu  niewykonania  lub  nienależytego
wykonania umowy. Kara umowna ma na celu naprawienie szkody poniesionej przez Zamawiającego, ale
nie  może być nadmierna i  nie  może dążyć do przewyższenia poniesionej  szkody.  Poprzez  wykonanie
zastępcze  następuje naprawienie szkody.
Ponadto, czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację tego postanowienia poprzez dodanie w jego
treści, że Zamawiający może skorzystać z prawa do wykonania zastępczego „po bezskutecznym upływie
przynajmniej  5-  dniowego  dodatkowego  terminu  wyznaczonego  Wykonawcy  do  realizacji
zobowiązania”?”
Odpowiedź:
Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 42
„Pytania do załącznika 4b do SWZ (powierzenia)
Czy  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  przetwarzania  danych  w  ramach  grupy  kapitałowej
Wykonawcy? Jeśli tak, to czy wyraża zgodę na modyfikację tego postanowienia poprzez dodanie w tym
punkcie następującego fragmentu: " Zamawiający wyraża zgodę na dalsze powierzenie przez Wykonawcę
innym  podmiotom  w  ramach  grupy  kapitałowej  Wykonawcy  lub  związanych  z  grupą  Wykonawcy
czynności przetwarzania danych osobowych wyłącznie w przypadku konieczności dokonania przez te
podmioty napraw, przeglądów i  konserwacji  z zastrzeżeniem,  iż podmioty te będą spełniały warunki
określone w poniższych ustępach"?”
Odpowiedź:
Wyrażamy zgodę na zmianę.

Pytanie 43
„Pytania do załącznika 4b do SWZ (powierzenia)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następujących postanowień do wzoru umowy?
„1. Wykonawca jest uprawniony do korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego w trakcie
realizacji  przetwarzania  Danych  Osobowych  na  podstawie  niniejszej  umowy,  pod  warunkiem
poinformowania  Zamawiającego o  każdym planowanym dalszym powierzeniu  przetwarzania  Danych
Osobowych  oraz  o  wszelkich  zamierzonych  zmianach  dotyczących  takich  innych  podmiotów
przetwarzających,  w  szczególności  o  zastąpieniu  dotychczasowego  podmiotu  przetwarzającego  przez
innego usługodawcę lub o rezygnacji z usług innego podmiotu przetwarzającego, oraz z zastrzeżeniem
ust. 2.
2.  Zamawiający jest  uprawniony do wyrażenia  sprzeciwu wobec dalszego powierzenia przetwarzania
Danych Osobowych usługodawcy wskazanemu przez Wykonawcę w terminie 7 dni od otrzymania od
Wykonawcy  informacji  o  planowanym  dalszym  powierzeniu  ich  przetwarzania  innemu  podmiotowi
przetwarzającemu  lub  o  zastąpieniu  dotychczasowego  podmiotu  przetwarzającego  przez  innego
usługodawcę. W przypadku złożenia sprzeciwu przez Zamawiającego dalsze powierzenie przetwarzania
Danych  Osobowych  przez  Wykonawcę  podmiotowi  objętemu  sprzeciwem  jest  niedopuszczalne.
3. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, iż inny podmiot przetwarzający, z którego usług zamierza
korzystać  przy  przetwarzaniu  Danych  Osobowych  daje  wystarczające  gwarancje  wdrożenia
odpowiednich  środków  technicznych  i  organizacyjnych,  by  przetwarzanie  spełniało  wymogi
Rozporządzenia (UE) 2016/679 i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
4. Dalsze powierzenie czynności przetwarzania innemu podmiotowi przetwarzającemu, o którym mowa
w § 4 ust.  1, jest możliwe jedynie pod warunkiem nałożenia przez Wykonawcę na ten inny podmiot
przetwarzający  na  mocy  umowy  tych  samych  obowiązków  ochrony  danych,  jakie  spoczywają  na
Wykonawcy w ramach niniejszej umowy, w szczególności obowiązku wdrożenia odpowiednich środków
technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało wymogom art. 32 Rozporządzenia (UE)
2016/679.



5.  W  przypadku,  gdy  powierzenie  przetwarzania  Danych  Osobowych  innemu  podmiotowi
przetwarzającemu przez Wykonawcę wiąże się z transferem tych danych do państwa trzeciego, które nie
zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych na swoim terytorium i jednocześnie brak
jest  innych  podstaw  umożliwiających  transfer  Danych  Osobowych  do  tego  państwa  trzeciego,
Zamawiający podpisze z podmiotem przetwarzającym zlokalizowanym w takim państwie trzecim umowę
zawierającą:
a. „Standardowe Klauzule Umowne” przyjęte na mocy Decyzji Komisji 2010/87/EU z dnia 5 lutego 2010
r.  w sprawie przekazywania danych osobowych z krajów Unii  Europejskiej  do procesorów z państw
trzecich, bądź
b. „Standardowe Klauzule Ochrony Danych” przyjęte zgodnie z art. 46 ust. 2 lit c i d Rozporządzenia
(UE) 2016/679, lub upoważni na piśmie Wykonawcę do podpisania wyżej wskazanej umowy w jego
imieniu.  Zawarcie  takiej  umowy z podmiotem przetwarzającym zlokalizowanym w państwie trzecim
uprawnia  Wykonawcę  do  korzystania  z  usług  tego  podmiotu  przetwarzającego  przy  przetwarzaniu
Danych Osobowych.
6. Umowa, wskazana w ust. 4 i ust. 5 powyżej zawierana jest w formie pisemnej. Wymóg pisemności
umowy spełnia umowa zawarta w formie elektronicznej.
7.  Wykonawca  ponosi  wobec  Zamawiającego  pełną  odpowiedzialność  za  niewywiązanie  się  innego
podmiotu przetwarzającego, któremu powierzył przetwarzanie Danych Osobowych, ze spoczywających
na nim obowiązków ochrony danych. W takim przypadku Zamawiający ma prawo żądać zaprzestania
korzystania przez Wykonawcę z usług tego podmiotu w procesie przetwarzania Danych Osobowych.””
Odpowiedź:
Wyrażamy zgodę na zmianę z zastrzeżeniem, że prawo do wyrażenia sprzeciwu w pkt 2 będzie możliwe
do zrealizowania w ciągu 14 a nie 7 dni.

Pytanie 44
„Pytania do załącznika 4b do SWZ (powierzenia)
Par. 4 ust. 5 Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w tym postanowieniu następującego zdania:
„Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie planowanej kontroli  oraz zakresie jej prowadzenia
z przynajmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.”
Ponadto czy wyraża zgodę, aby dodać następujące postanowienia:
"6  Czynności  kontrolne  nie  mogą  prowadzić  do  ujawnienia  Zamawiającego  danych  osobowych
nieobjętych  niniejszą  umową,  w szczególności  danych  osobowych  innych klientów Wykonawcy,  lub
prowadzić  do  obniżenia  skuteczności  przyjętych  przez  Wykonawcę  środków  technicznych
i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych przetwarzanych w jego organizacji bądź zagrażać
lub prowadzić do obniżenia poziomu ich bezpieczeństwa.
7.  Kontrola  obejmuje  swoim zakresem wyłącznie  przetwarzanie  danych  osobowych,  z  wyłączeniem
wszelkich informacji niejawnych, poufnych, czy stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy.
8.  Czynności  audytowe odbywają  się  wyłącznie  w obecności  osoby wyznaczonej  przez  Wykonawcę
9.  Czynności  audytowe nie  mogą  utrudniać  działalności  Wykonawcy,  w szczególności  wykonywania
obowiązków przez pracowników lub współpracowników Wykonawcy."?”
Odpowiedź:
Wyrażamy zgodę na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 45
„Prosimy o potwierdzenie, że wymóg z pkt 1 warunków pod formularzem cenowym (Załącznik Nr 2 do
SWZ) „Wszystkie oferowane odczynniki muszą pochodzić od jednego producenta zapewniając walidację
metody”  dotyczy  wszystkich  wymaganych  produktów  z  formularza  cenowego  z  wyłączeniem  poz.
7  -  Nakłuwacz  do  pobierania  krwi  z  drenów,  który  nie  stanowi  elementu  oferowanego  systemu
mikrokolumnowego?”
Odpowiedź:
Tak.
Pytanie 46
„Prosimy o wyjaśnienie czy doposażenie pracowni, o którym mowa w pkt 10 o pipetor dedykowany do
systemu oraz w pkt 11 o niszczarkę dokumentów, warunków pod formularzem cenowym (Załącznik Nr 2
do SWZ) winno się odbyć w formie bezpłatnego użyczenia?”



Odpowiedź:
Tak.

Pytanie 47
„Prosimy o potwierdzenie, że w poz. 14 formularza cenowego „Wycena walidacji posiadanego sprzętu
przez  autoryzowany  serwis  producenta”  należy  uwzględnić  również  usługę  walidacji/przeglądu  dla
wymaganej  w  pkt  10  warunków  pod  formularzem  cenowym  (Załącznik  Nr  2  do  SWZ)  pipetora
dedykowanego do systemu?”
Odpowiedź:
Tak.

Pytanie 48
„Prosimy o potwierdzenie, że wymóg posiadania deklaracji zgodności CE dotyczy oferowanego asorty-
mentu zaklasyfikowanego przez producenta jako wyrób medyczny i tym samym nie odnosi się do końcó-
wek do pipetora (końcówki do pipet będące wyrobami do ogólnego zastosowania laboratoryjnego, dla
których producent wyrobu wyraźnie nie przewidział przeznaczenia do zastosowania w badaniach diagno-
stycznych in vitro, zgodnie z Dyrektywą 98/79/EC oraz wytycznymi Komisji Europejskiej nie są wyroba-
mi medycznymi i nie posiadają oznaczenia CE), zestawów do zewnątrzlaboratoryjnej międzynarodowej
kontroli (produkt ten służy do zewnętrznych procedur zapewnienia jakości, który nie podlega Dyrektywie
98/79/WE o wyrobach medycznych do diagnostyki in vitro i nie nosi oznaczenia CE) oraz nakłuwaczy do
pobierania krwi z drenów?”
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza.

Pytanie 49
„Pakiet Nr 5
Dotyczy – Załącznika nr 2 do SWZ – formularz cenowy. 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie podawania cen jednostkowych za 1 sztukę
wyrobu  z  dokładnością  do  trzech  lub  czterech  miejsc  po  przecinku.  Zgodnie  z  orzecznictwem
(Orzecznictwo  Zespołu  Arbitrów  –  sygn..  akt  UZP/ZO/0-2546/06),  dopuszcza  się  podawanie  cen
z  dokładnością  do  trzech,  a  nawet  czterech  miejsc  po  przecinku dla  wyrobów masowych.  W takim
przypadku cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną,
gdyż nie można zakupić jednej sztuki np.: końcówki do pipet.”
Odpowiedź:
Tak.

Pytanie 50
„Pakiet Nr 5
Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ – formularz cenowy, poz. 17 
Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje statywu 50-cio miejscowego do
probówko-strzykawek o średnicy do 17 mm?”
Odpowiedź:
Tak.

Pytanie 51
„Pakiet Nr 5
Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ Wymagani dot. przedmiotu dostawy pkt 12 
Zwracamy się  do  Zamawiającego  z  prośbą  o  wyłączenie  z  wymogu  posiadania  naklejonej  etykiety
również mikroprobówki w poz. 11 i 12.” 
Odpowiedź:
Zgoda.



Pytanie 52
„Pakiet Nr 5
Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ - wymagania dotyczące czytnika OB., pkt. 16. 
Czy Zamawiający dopuści czytnik używany, rok produkcji – 2019, który jest obecnie użytkowany przez
Zamawiającego?”
Odpowiedź:
Tak.
Pytanie 53
„Pakiet Nr 5
Prosimy o  doprecyzowanie  dla  jakich pozycji  z  formularza cenowego Wykonawca  nie  musi  składać
próbek? W Załączniku nr 2 do SWZ pkt 13 wymagań dot. Przedmiotu dostawy Zamawiający wskazuje,
że nie trzeba przedkładać próbek dla pozycji  nr 16, natomiast w rozdziale V oraz XIV SWZ zostały
wskazane pozycje nr 17, 18 oraz 19.”
Odpowiedź:
Nie składać próbek do poz. 16, 17, 18, 19.

Pytanie 54
„Pakiet Nr 5
Zwracamy się do zamawiającego o zmniejszenie ilości wymaganych próbek na 1-2 szt. Prośbę 
motywujemy tym, iż próbki, jako część oferty, muszą być przechowywane wraz z ofertą przez cały okres 
obowiązywania umowy.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie może wyrazić zgody.

Pytanie 55
„Pakiet Nr 5
Dotyczy Formularza ofertowego – załącznik nr 1 do SWZ. 
Wnosimy o przeniesienie wyceny dzierżawy aparatu/czytnika do OB. do pakietu nr V.”
Odpowiedź:
Tak.
W załączeniu Formularz ofertowy po zmianach.

Pytanie 54
„Pakiet Nr 5
Dot. zapisów Umowy 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę nazwy przedmiotu dostawy w Umowie załącznik nr
5 do SIWZ z „Odczynniki” na „Odczynniki / materiały jednorazowe do pobierania 
krwi systemem zamkniętym”. Oferowany przedmiot w Pakiecie nr 5 zgodnie z kodem CPV to urządzenia
do nakłuwania żył,  pobierania krwi, a nie odczynniki.  W związku powyższym, określony w Umowie
przedmiot dostawy nie dotyczy wyrobów oferowanych w pakiecie nr 5.”
Odpowiedź:
Tak.

Pytanie 55
„Pakiet Nr 5
Dot. zapisów Umowy § 2 ust. 6 
Prosimy o modyfikację zapisów Umowy poprzez dopisanie: „(…) na własny koszt i ryzyko przy czym 
wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150,00 zł netto (…).” 
Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 150,00 zł koszty transportu na które składają się m.in.
koszty  opakowania  transportowego,  robocizny,  koszty  wydrukowania  listów  przewozowych,  koszty
dostarczenia towaru do przewoźnika są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej
wartości.”
Odpowiedź:
Tak.



Pytanie 56
„Pakiet Nr 5
Dot. zapisy Umowy § 5 
Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów § 5 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana
była  od  wartości  netto  a  nie  brutto.  VAT jest  należnością  publicznoprawną,  którą  wykonawca  jest
zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny
oferty  nie  ma  wpływu  na  korzyści  ekonomiczne  osiągane  przez  wykonawcę  z  tytułu  wykonania
zamówienia.”
Odpowiedź:
Nie wyrażamy zgody.

Niniejsze wyjaśnienia Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania
w dniu 25.08.2021 r.
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