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WSZYSCY    UCZESTNICY   POSTĘPOWANIA 
 

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej równowartości 209000 
euro na dostawę odczynników hematologicznych wraz z dzierżawą automatycznego 24 - parametrowego 
analizatora hematologicznego typu CBC-5DIFF z osprzętem. CPV: 33696500-0 Odczynniki laboratoryjne; 
33696200-7 Odczynniki do badania krwi 
 

Znak sprawy: SPZOZ LAB1 / 2016   Nr ogłoszenia – 72454 - 2016: z dnia  31.03.2016r              
 

Zamawiający zgodnie z art.38 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SIWZ:   

1. Dotyczy SIWZ, §6, Pkt. 2 ppkt. 1): Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca zamiast aktualnego 
odpisu z właściwego rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 
pkt. 2 ustawy, przedstawił informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców 
pobranej na podstawie art. 4 ust. 4a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym? 
Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości uruchomił w dniu 28 
czerwca 2012 roku internetową usługę pozwalającą na pobranie wydruku komputerowego aktualnych 
informacji o podmiotach wpisanych do KRS. Wydruki te mają moc zrównaną z mocą dokumentów 
wydawanych przez Centralną Informację.    

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę.                                                                                       

2. Dotyczy SIWZ, Umowa - Projekt, Dodatek nr 3 do SIWZ: §2 ust. 2: Prosimy o doprecyzowanie zapisu 
dotyczącego składania zamówień. Proponujemy następujący zapis: „Minimalne dane niezbędne do 
prawidłowego zamówienia Odczynników to: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa handlowa i numer 
katalogowy zamawianych produktów, ilość, cena lub wskazanie właściwej umowy handlowej, miejsce 
dostawy oraz oczekiwana data dostawy. W przypadku materiału kontrolnego, niezbędną informacją jest 
również numer zamawianej serii (LOT), zgodnie z harmonogramem dostaw.” Powyższy zapis umożliwia 
zapewnienie pod względem technicznym ciągłości dostaw do Zamawiającego. Powyższy zapis stanowi 
gwarancję Wykonawcy do rzetelnego wywiązania się z zobowiązań dotyczących dostaw Odczynników 
względem Zamawiającego – umożliwia precyzyjne planowanie oraz zapewnia pewność dostaw, 
pogłębiając wzajemne zaufanie obu stron umowy. 

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę.  Zamówienia będą sporządzane na druku załącznika do 
umowy.                                                                                       

3. Dotyczy SIWZ, Umowa - Projekt, Dodatek nr 3 do SIWZ:  §2 ust. 6: Prosimy o zmianę wyrażenia 
„bezpłatnej” na „w ramach czynszu dzierżawnego”. W istocie koszty serwisu urządzenia w okresie 
gwarancji zostaną ujęte w kwocie czynszu dzierżawnego. 

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje zapis §2 ust. 6 wzoru umowy: Wykonawca udzieli 
gwarancji w ramach czynszu dzierżawnego oraz zapewni serwis na dostarczony przedmiot dzierżawy  
......................  przez okres trwania umowy oraz coroczny techniczny przegląd okresowy. 

4. Dotyczy SIWZ, Umowa - Projekt, Dodatek nr 3 do SIWZ:  §2 ust. 9: Prosimy o uzupełnienie zapisu 
poprzez dodanie zdania: „Obowiązek naliczania kar umownych nie dotyczy okoliczności, gdy Wykonawca 
wstrzyma kolejne dostawy na skutek zwłoki Zamawiającego w zapłacie ceny zakupu ponad 60 dni licząc 
od terminu zapłaty.” 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

5. Dotyczy SIWZ, Umowa - Projekt, Dodatek nr 3 do SIWZ:  §2 ust. 10 i §8 ust. 2: Prosimy o uzupełnienie 
ww. postanowienia umowy poprzez dodanie zapisu w brzmieniu: „Powyższe nie dotyczy okoliczności, gdy 
opóźnienie w dostawie wynika z faktu, iż Zamawiający zalega z płatnościami za dostarczony towar ponad 
60 dni licząc od terminu zapłaty”. 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

6. Dotyczy SIWZ, Umowa - Projekt, Dodatek nr 3 do SIWZ:  §3 ust. 2: Prosimy o uzupełnienie ww. 
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postanowienia umowy poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:„ w terminie 60 dni od daty wystawienia 
faktury. Jeżeli Zamawiający otrzyma fakturę po upływie 5 dni od daty jej wystawienia, termin płatności liczy 
się od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego”. 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

7. Dotyczy SIWZ, Umowa - Projekt, Dodatek nr 3 do SIWZ:  §3:  Prosimy o dodanie postanowienia w 
następującym brzmieniu: „Na wypadek zwłoki Zamawiającego w zapłacie ceny zakupu ponad 60 dni licząc 
od terminu zapłaty, Wykonawca będzie uprawniony do powstrzymania się ze spełnieniem obowiązku 
kolejnych dostaw do dnia zapłaty całości zaległych należności”. 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. 
490 KC gdy spełnienie świadczenia przez drugą stronę staje się wątpliwe ze względu na jej stan 
majątkowy, strona zobowiązana do wcześniejszego świadczenia może powstrzymać się z jego 
spełnieniem do czasu gdy druga strona zaofiaruje świadczenie wzajemne lub nie da stosownego 
zabezpieczenia. 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

8. Dotyczy SIWZ, Umowa - Projekt, Dodatek nr 3 do SIWZ:  §4 ust. 2: Prosimy o modyfikację ww. punktu 
umowy poprzez zastąpienie zapisu „krew kontrolna min. 2 miesiące” zapisem ”krew kontrolna wg 
harmonogramu dostaw materiału kontrolnego”.  

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje §4 ust. 2 wzoru umowy:  Wykonawca zobowiązany 
jest wskazać termin przydatności do użytku dostarczanego asortymentu. Termin  przydatności do użytku 
dostarczonego asortymentu nie może być krótszy niż  6 miesięcy, krew kontrolna wg harmonogramu 
dostaw materiału kontrolnego.  

9. Dotyczy SIWZ, Umowa - Projekt, Dodatek nr 3 do SIWZ:  §7: Prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia 
wzoru umowy poprzez dodanie zapisu w brzmieniu: „Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową w 
wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez 
Wykonawcę z winy Zamawiającego”. 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

10. Dotyczy SIWZ, Umowa - Projekt, Dodatek nr 3 do SIWZ:  §7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie 
postanowienia w brzmieniu: "Łącznie wysokość kar umownych nie może przekroczyć 10% wartości 
umowy". 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

11. Na postawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych 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. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), jak również zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) oraz ustawy z 
dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228ze 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 14dniowego okresu wypowiedzenia. 

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę i w §7 wzoru umowy  dodaje się ust. 2, 3, 4: 

2. 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. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), jak również zobowiązuje się do 
przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 
2014 r. poz. 1182 ze zm.) oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych 
(Dz.U. Nr 182, poz. 1228ze 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. 

3. Zachowanie poufności informacji, o których mowa w ust.2  obowiązuje Wykonawcę także po 
rozwiązaniu umowy. 

4. Naruszenie obowiązku, o którym mowa w ust. 2  powoduje odpowiedzialność Wykonawcy za 
szkodę wyrządzoną Zamawiającemu (na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego) oraz 
stanowi podstawę do rozwiązania niniejszej umowy przez Zamawiającego z zachowaniem 
14dniowego okresu wypowiedzenia. 

 

Sporządził: 

St. inspektor d/s zamówień publicznych 
Andrzej Dowgiert   
 
 

            

    Zatwierdził: 

                    Dyrektor SPZOZ w Sokółce 
                                                                                                         Jerzy Kułakowski 

   

 


