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do wszystkich uczestników postępowania 

 
 

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/30/2020 prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego  na dostawę o charakterze sukcesywnym odczynników i materiałów 
kontrolnych do analizatora hematologicznego na koszt i ryzyko Wykonawcy wraz z dzierżawą 
i serwisowaniem dwóch analizatorów dla Zakładu Analityki Medycznej SPZOZ w Sanoku    

 

DOTYCZY  przedmiotu zamówienia  
 

 
* Pytanie nr 1 -  dotyczy SIWZ: 
Zamawiający wymaga, aby termin ważności zaoferowanych materiałów wynosił minimum 6 
miesięcy od daty dostawy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby z tego zapisu zostały 
wydzielone materiały kontrolne, które posiadają ważność minimum 2 miesiące od daty dostawy 
(przed otwarciem)? Materiały kontrolne zawierają materiał biologiczny i żaden dostępny 
materiał kontrolny nie posiada tak długiego terminu ważności. 
Odpowiedź:  TAK 

 

* Pytanie nr 2 - dotyczy SIWZ: 
Ze względu, że opisane przez Zamawiającego analizatory są wysoce specjalistyczne  
i są zamawiane na potrzeby konkretnego Klienta- czy Zamawiający wyrazi zgodę na 
dostarczenie analizatorów minimum 9 tygodni od daty podpisania umowy, lub termin 
podpisania umowy będzie określony na minimum 9 tygodni od daty rozstrzygnięcia 
postępowania? 
Odpowiedź:  Termin dostawy analizatorów  zostanie ustalony z dostawcą po podpisaniu umowy.  

 

* Pytanie nr 3 - dotyczy SIWZ:  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zaoferowane analizatory nie posiadały zewnętrznych ze-
stawów komputerowych, a komputery sterujące pracą analizatorów wraz z oprogramowaniem 
były wbudowane w analizatory? 
Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę.  
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* Pytanie nr 4 - dotyczy pkt X SIWZ „TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA” 

Prosimy o zmianę treści postanowienia na:  
„Termin realizacji zamówienia wymagany: 36 miesięcy licząc od daty udzielenia zamówienia 
- podpisania umowy”. 
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

* Pytanie nr 5 - dotyczy SIWZ, Wzór umowy dostawy – Załącznik nr 4 do SIWZ  §2 ust. 2: 
Prosimy o doprecyzowanie zapisu dotyczącego składania zamówień. Proponujemy następujący 
zapis: 
„Dostawy Odczynników realizowane będą na podstawie prawidłowo wypełnionego pisemnego 
zamówienia Zamawiającego przesłanego faksem (na numer .......................), emailem (na adres 
.....................................) lub pocztą na adres Wykonawcy. 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. Czas realizacji zamówienia biegnie od momentu jego skutecznego 
dotarcia do Wykonawcy.” 
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 dodaje zapis: 

„Dostawy Odczynników realizowane będą na podstawie prawidłowo wypełnionego pisemnego 
zamówienia Zamawiającego przesłanego faksem (na numer .......................), emailem (na adres 
.....................................) lub pocztą na adres Wykonawcy. 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. 

* Pytanie nr 6 – dotyczy - §2 ust. 8 w związku z §7 ust. 3: 
Czy Zamawiający dopuszcza krew kontrolną o terminie ważności, krótszym niż 6 miesięcy. 
Jeżeli tak prosimy o uzupełnienie ww. punktu SIWZ zapisem w brzmieniu: 
„z wyłączeniem krwi kontrolnej, dla której termin ważności wynosi do 2 miesięcy, w przypadku, 
gdy ta będzie rozdysponowana wg harmonogramu dostaw materiału kontrolnego, dostępnym 
na stronie www..............pl”.  
Krew kontrolna jest materiałem o krótkim okresie ważności ze względu na rodzaj materiału, 
dostarczana jest zgodnie z harmonogramem tak, aby Zamawiający miał zawsze ważną krew, 
skalkulowana jest w ilości uwzględniającej zarówno ważność jak i ilość wymaganą przez 
Zamawiającego. Obecnie nie ma na rynku dostępnej krwi kontrolnej o dłuższym okresie 
ważności.  
Odpowiedź:  Zamawiający modyfikuje zapis w §2 ust. 8 i otrzymuje następujące  brzmienie: 
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8. Wykonawca zapewnia minimum 6 miesięczny termin przydatności dostarczonych materiałów 
do użytku z wyłączeniem krwi kontrolnej, dla której termin ważności wynosi do 2 miesięcy, w 
przypadku, gdy ta będzie rozdysponowana wg harmonogramu dostaw materiału kontrolnego, 
dostępnym na stronie www..............pl  licząc od daty faktycznej dostawy tychże materiałów. 
Wykonawca oświadcza, że zaoferowane wyroby z zostały wprowadzone do obrotu i używania  
w Polsce. 
 

* Pytanie nr 7 – dot. §3 ust. 1: 
Czy Zamawiający dopuści możliwość uzyskania dostępu online 24h na dobę do aktualnych kart 
charakterystyk na stronie internetowej Wykonawcy? 
Jeżeli tak proponujemy uzupełnienie zapisu: „lub zapewni całodobowy dostęp online do karty 
charakterystyki na stronie internetowej pod adresem: www………..” 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza karty charakterystyki na CD lub pendrive.  

 

* Pytanie nr 8 – dot. §3 ust. 3: 
Uprzejmie prosimy o usunięcie podstawy prawnej (Rozporządzenie Ministra Zdrowia  
z dnia 20 kwietnia 2012 r, gdyż ten akt został uznany za uchylony w dniu 19.08.2020. 
Odpowiedź:  Zgodnie z  obowiązującymi przepisami w tym zakresie.  

 

* Pytanie nr 9 – dot. §4 ust. 4: 
Prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia wzoru umowy poprzez dodanie zapisu w 
brzmieniu: 
„za wyjątkiem okoliczności, gdy Zamawiający zalega z płatnościami za dostarczony towar 
ponad 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. 
Odpowiedź:  Zamawiający modyfikuje zapis w §4 ust. 4 i otrzymuje następujące  brzmienie: 

4. W przypadku odmowy dostawy towaru Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 10% 
wartości towaru, którego dostawy Wykonawca odmówił za wyjątkiem okoliczności, gdy 
Zamawiający zalega z płatnościami za dostarczony towar ponad 45 dni licząc od terminu 
zapłaty. Wówczas Wykonawca będzie uprawniony do powstrzymania się ze spełnieniem 
obowiązku kolejnych dostaw do dnia zapłaty całości zaległych należności. 
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* Pytanie nr 10 – dot. §4 ust. 9: 
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.” 
Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.   

 
* Pytanie nr 11 – dot. §9 ust. 1: 
Prosimy o usunięcie zapisu „którego kopię należy dostarczyć Zamawiającemu wraz z fakturą” 
i dopuszczenie aby list przewozowy (dokument dostawy) został przekazany Zamawiającemu 
wraz z dostarczonym towarem, natomiast faktura VAT przesłana w dniu wysyłki towaru za 
pośrednictwem poczty. 
Powyższa zmiana podyktowana jest kwestiami stricte logistycznymi. Wykonawca wskazuje, iż 
wraz z dostarczonym towarem przekazuje Zamawiającemu list przewozowy (dokument 
dostawy) potwierdzający ilość i rodzaj towaru będącego przedmiotem dostawy, natomiast 
pracownik Wykonawcy wystawia faktury VAT w biurze znajdującym się w innej lokalizacji niż 
magazyn, a następnie wysyła ją w dniu wysyłki towaru za pośrednictwem poczty. 
Powyższa prośba umożliwiłaby Wykonawcy zagwarantowanie rzetelnego wywiązania się pod 
względem logistycznym z zobowiązań dotyczących dostaw odczynników wobec 
Zamawiającego. 
Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie zapisu.  
§9 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 

1. Zapłata należności za dostarczony towar będący przedmiotem umowy nastąpi w oparciu o 
wystawioną fakturę VAT, przelewem na wskazane konto 
nr............................................................................................ w terminie 60 dni od daty wpływu 
do Zamawiającego prawidłowej faktury. Podstawę do wystawienia faktury stanowi 
potwierdzenie dostawy zamawianego towaru przez Zamawiającego na liście przewozowym. 
 

* Pytanie nr 12 – dot. SIWZ, Wzór umowy dzierżawy – Załącznik nr 4 do SIWZ: 
Z uwagi na wejście w życie nowych przepisów o ochronie danych osobowych, celem 
właściwego zabezpieczenia dokumentacji przez obie Strony, prosimy o dołączenie do umowy 
głównej - umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 
Dostęp do danych osobowych przez Wykonawcę może nastąpić w sytuacji serwisowania 
dzierżawionych urządzeń. Inżynier serwisu może mieć wówczas potencjalnie dostęp do danych 
pacjenta. 
Odpowiedź:  Zamawiający do umowy dzierżawy dodaje  § 14 

 
/Dane osobowe/ 
1. Mając na uwadze fakt, że na nośnikach informacji stanowiących części składowe lub 
przynależności Sprzętu, mogą znajdować się dane osobowe pacjentów, jak również mając na 
uwadze, że niektóre z wykonywanych w ramach Kontraktu Usługi Serwisowe uwarunkowane 
są koniecznością zapewnienia dostępu do przedmiotowych nośników i znajdujących się na nich 
informacji, w tym danych osobowych, Zamawiający upoważnia Wykonawcę, w tym osoby 
świadczące Usługi Serwisowe w imieniu Wykonawcy, do przetwarzania, w razie zaistnienia 
takiej potrzeby, ww. Danych osobowych, w zakresie i celu niezbędnym do wykonania 
czynności objętych umową. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem ww. danych 
osobowych, w szczególności jest uprawniony do ich udostępniania. 
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2. Wykonawca zastosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę 
przetwarzanych danych osobowych, w szczególności zabezpieczy je przed ich udostępnianiem 
osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z 
naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub 
zniszczeniem. 
 

 

UWAGA: 
W ZAŁĄCZENIU POPRAWIONA SPECYFIKACJA  
 
 

Z poważaniem 
 

 


