
ZP-18-049UN  -  dostawa odczynników i dzierżawa analizatorów 

str. 1 

 

Katowice, dn. 15.05.2018r 
 
 

 WYJAŚNIENIA I ZMIANY DO  TREŚCI 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

                                
Dotyczy :  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego  na  dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatorów    
                    Nr sprawy : ZP-18-049UN 
 
 
                  W związku z pytaniem Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu,  działając zgodnie z art.38  ustawy - Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), udzielam następującej odpowiedzi : 
 
   
1) Dotyczy SIWZ, Rozdział II) Wymagania szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia, pkt. 4):  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie po słowach „do 24 godzin” wyrażenia „roboczych”? Jeśli tak, to 
prosimy również o odpowiednią modyfikację §1 ust. 1 pkt d) projektu umowy (załącznik nr 8).  
Odp.:  Zamawiający dokonał już zmiany w odpowiedziach z dnia 07.05.2018r.  

 
2) Dotyczy SIWZ, Rozdział II) Wymagania szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia, pkt. 5):  

Prosimy o uzupełnienie ww. punktu SIWZ poprzez dodanie zapisu w brzmieniu: „za wyjątkiem okoliczności, 
gdy konieczność dokonania napraw powstała z winy Zamawiającego na skutek nieprawidłowej eksploatacji 
przedmiotu umowy. Wówczas koszty napraw i części zamiennych pokrywa Zamawiający”. Odp.:  Zamawiający 
wyraża zgodę na zmianę. 

 
3) Dotyczy SIWZ, Rozdział III) Ustalenia ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia, pkt. 3 ppkt a):  

Zamawiający ww. punkcie SIWZ wymaga, aby okres ważności dostarczonego przedmiotu zamówienia 
wynosił w momencie dostawy min. 70% terminu ważności podanego przez producenta. Czy Zamawiający 
wyrazi zgodę na okres ważności wynoszący 50% (a zatem 6 miesięcy) na odczynniki. Jeżeli tak prosimy                    
o modyfikację ww. punktu SIWZ poprzez zastąpienie „70%” zapisem „50%” Jeśli tak, to prosimy również                 
o odpowiednią modyfikację §2 ust. 7 projektu umowy (załącznik nr 8).  Odp.:  Zamawiający wyraził już 
zgodę w odpowiedziach z dnia 07.05.2018r.  

 
4) Dotyczy SIWZ, Rozdział IV) Ustalenia organizacyjne związane z wykonaniem zamówienia, pkt. 3:  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności wynosił 30 dni i był liczony od daty wystawienia faktury 
VAT przez Wykonawcę? Warto pamiętać, że nadmierne wydłużanie terminów płatności jest kosztowne,                   
a koszty te muszą być przerzucane na klientów przedsiębiorcy, wśród których jest  i Zamawiający. Jako że 
przyjętą praktyką jest regulowanie faktur w terminie 2 tygodni, odstępować od tej zasady winno się tylko 
z ważnych powodów. Jeśli tak, to prosimy również o odpowiednią modyfikację §2 ust. 14 oraz §3 ust. 10 
projektu umowy (załącznik nr 8). Odp.:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 60 – dniowy termin 
płatności jest zgodny z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych – art.8 pkt.2 
 
Dotyczy SIWZ, Umowa – Projekt – Załącznik nr 8:  
 

5) §2 ust. 10: Prosimy o doprecyzowanie zapisu poprzez dodanie wyrażenia:  „jeśli dotyczy”.  Odp.:  Zapis jest 
czytelny i Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.  

6) §3 ust. 7: Prosimy o wykreślenie zapisu, a w jego miejsce dodanie: „Obowiązek ubezpieczenia 
dzierżawionych urządzeń leży po stronie Wykonawcy”. Rzetelny Wykonawca powinien działać w oparciu                     
o najwyższe standardy przejmując na swój koszt ubezpieczenie wydzierżawianego mienia.  
Odp.:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.  

7) §4 ust. 1: Uprzejmie prosimy o dookreślenie zapisu: „za każdy dzień opóźnienia z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy” Kara powinna pełnić funkcję dyscyplinującą, a nie paraliżującą. W obecnym brzmieniu 
zapisu Wykonawca nie ma wpływu na wysokość kary – nie zależy to od jego należytej staranności.  
Odp.:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.  

8) §4 ust. 5: Prosimy o dodanie postanowienia w następującym brzmieniu:  „W wypadku przekroczenia terminu 
zapłaty Wykonawca będzie uprawniony do naliczania odsetek ustawowych zgodnie z  ustawą o terminach 
zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. za każdy dzień opóźnienia  w zapłacie.”  
Odp.:  Taki zapis jest we wzorze umowy - §4 pkt.5. 

9) §5 ust. 3: Prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia wzoru umowy poprzez dodanie zapisu                              
w brzmieniu: „za wyjątkiem okoliczności, gdy Zamawiający zalega z płatnościami za dostarczony towar ponad 
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45 dni licząc od terminu zapłaty. Wówczas Wykonawca będzie uprawniony do powstrzymania się ze 
spełnieniem obowiązku kolejnych dostaw do dnia zapłaty całości zaległych należności”. 
Wykonawca na mocy postanowień umowy zobowiązany jest do sukcesywnego świadczenia przedmiotu 
umowy na rzecz Zamawiającego. Powyższym zapisem Zamawiający dokonał ograniczeń praw Wykonawcy 
przynależnych mu w przypadku nie wykonania zobowiązania Zamawiającego, mianowicie,      w przypadku 
braku zapłaty za dostarczoną część przedmiotu zamówienia. W stosunkach zobowiązaniowych 
wynikających z umów wzajemnych jest regułą, że każda ze stron, zobowiązując się do świadczenia, czyni to 
w przekonaniu, iż otrzyma ekwiwalent swego świadczenia od kontrahenta, dlatego też zgodnie z art. 552 
KC gdy  kupujący dopuszcza się zwłoki z zapłatą ceny na dostarczony towar  i powstaje przypuszczenie że 
zapłata za towar który będzie dostarczony później nie nastąpi, sprzedawca może powstrzymać się                          
z dostarczeniem pozostałego towaru wyznaczając dodatkowy termin do zabezpieczenia zapłaty.  
Odp.:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.  

10) Na postawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych oraz ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) prosimy o uzupełnienie wzoru umowy poprzez 
dodanie postanowień w brzmieniu:  

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o charakterze 
organizacyjnym, ekonomicznym i technicznym mogących stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa 
Zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. 
U. 1993 Nr 47, poz. 211 z późn. zm.), jak również zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późn. zm.), ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r.     
o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. 2010 Nr 182, poz. 1228 z późn. zm.), w tym w szczególności do:  

a)    ochrony i zabezpieczenia danych zgodnie z wymogami ustaw, 
b)    przetwarzania informacji i danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w umowie,  
c)    zachowania w tajemnicy danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją umowy 
d)    zwrotu wszelkich zawierających dane osobowe nośników danych przekazanych przez Zmawiającego oraz 

trwałego zniszczenia wszystkich ich kopii, 
e)    niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o każdym przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych. 
2. Zachowanie poufności informacji, o których mowa w ust.1 obowiązuje Wykonawcę także po rozwiązaniu 

umowy. 
3. Naruszenie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 powoduje odpowiedzialność Wykonawcy za szkodę 

wyrządzoną Zamawiającemu (na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego) oraz stanowi podstawę do 
rozwiązania niniejszej umowy przez Zamawiającego z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia. 

4. Serwis urządzeń w czasie obowiązywania umowy może być również realizowany zdalnie poprzez bezpieczne 
połączenie VPN w zakresie rozwiązywania problemów w oprogramowaniu, przeprowadzenia 
obowiązkowych aktualizacji, udzielania szybkiej pomocy merytorycznej pracownikom laboratorium.                     
W tym celu Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do łącza internetowego. Wszelkie działania 
serwisowe będą realizowane z uwzględnieniem wymagań prawnych w zakresie powierzania                                  
i przetwarzania danych Osobowych. 

Odp.:  Zamawiający uzupełnia wzór umowy o powyższe zapisy, dodając  je w §7 ust. 7 – 10. 
 
11) Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 1B pkt 2 w związku z Załącznikiem nr 1C pkt 2:  

Zamawiający w załączniku nr 1 B i 1 C do pakietu nr 1 wymaga zaoferowania w pkt 2 analizatorów 
hematologicznych, które oznaczają m.in. erytrocyty RBC liczba # i odsetek %, a w załączniku 1C do pakietu 
nr 1 wymaga w pkt 2 zaoferowania płytek krwi PLT # i %. Ze względu na fakt, że wartość erytrocytów                  
i płytek krwi w analizatorach podawana jest tylko w wartościach bezwzględnych jako liczba/ul, czy 
Zamawiający może potwierdzić, że wymóg podawania RBC i PLT w % i # jest omyłką pisarską? 
Odp.:  Zamawiający potwierdza, że jest to omyłka pisarska. Zapis powinien  brzmieć: „erytrocyty RBC 
liczba # ……..”  
 

12) Czy Zamawiający potwierdza, że w tabeli cenowej do pakietu nr 1 wymaga zaoferowania materiałów 
kontrolnych na trzech poziomach tylko do kontroli wewnątrzlaboratoryjnej  parametrów raportowanych 
morfologii krwi obwodowej na danym typie analizatora hematologicznego? Odp.:  TAK, Zamawiający 
potwierdza zapis. 
 

Powyższe odpowiedzi i zmiany są wiążące i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty w ramach niniejszego 
postępowania. 
        
                             

                                                    Z upoważnienia Dyrektora SPSKM 
                                                      Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy  

                                                         mgr Ewa Mołek  


