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do wszystkich uczestników postępowania
  

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/03/2015 prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego  na    dostawę odczynników i materiałów kontrolnych do analizatora   
SYSMEX k_4500 wraz z serwisowaniem oraz dzierżawa analizatora kompatybilnego z 

posiadanym SYSMEX K-4500 oraz innych odczynników     dla Zakładu Analityki  SPZOZ   
Sanok 

W związku z zapytaniami Wykonawców ustalono co następuje:

DOTYCZY  SIWZ i wzoru umowy.

Pytanie nr 1 – dotyczy   SIWZ, Rozdział XII, Punkt 2.5), ppkt. 2:  
Czy Zamawiający w odniesieniu do Zadania 1 wyrazi zgodę na dołączenie do oferty jedynie 
Deklaracji  Zgodności  producenta  potwierdzającej  spełnienie  wymagań  zasadniczych 
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 98/79/WE z dnia 27 października 1998 r. w 
sprawie wyrobów medycznych używanych do diagnozy in vitro bez certyfikatu zgodności 
wystawionego przez jednostkę notyfikującą? 
Zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  dyrektywy,  wytwórca  wyrobów  medycznych  do 
diagnostyki in vitro, innych niż wyroby medyczne do diagnostyki in vitro z wykazu A i z 
wykazu B, czyli  tzw. wyrobów do diagnostyki in vitro „niesklasyfikowanych”, do których 
zostały  zakwalifikowane  przez  wytwórcę  oferowane  przez  naszą  firmę  analizatory 
hematologiczne  wraz  z  wyposażeniem  niezbędnym  do  wykonywania  badań,  w  celu 
oznakowania  wyrobu  znakiem  CE  przeprowadza  samodzielnie,  bez  udziału  jednostki 
notyfikowanej, ocenę zgodności z zastosowaniem procedury deklaracji zgodności WE oraz 
sporządza deklarację zgodności przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu. Przeprowadzenie 
oceny  zgodności  upoważnia  do  naniesienia  na  wyrób  oznakowania  CE.  W  rezultacie 
sporządzona  Deklaracja  Zgodności  potwierdza  oznakowanie  wyrobu  medycznego  do 
diagnostyki in vitro znakiem CE oraz  dopuszczenie do obrotu i używania na terenie Polski. 
Ponadto  wytwórca  lub  jego  autoryzowany  przedstawiciel  poprzez  Deklarację  Zgodności 
zapewnia i oświadcza, że wyrób medyczny do diagnostyki in vitro, dla którego Deklaracja 
Zgodności została wystawiona spełnia odnoszące się do tego wyrobu wymagania.  Mając na 
uwadze  powyższe,  skoro  jednostka  notyfikowana  nie  bierze  udziału  w  procedurze  oceny 
zgodności naszego wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro, nie wydaje w odniesieniu do 
niego certyfikatu zgodności.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę jeżeli jest to zgodne  z obowiązującymi przepisami.
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Pytanie nr 2 –   dotyczy    SIWZ, Oferta (wzór) – Załącznik nr 1 do SIWZ, pkt. 2.4.:  
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę,  aby  termin  dostarczenia  i  uruchomienia  aparatu  wraz  z 
komputerem (...) wynosił do  ....dni roboczych (max. 10 dni)? 
Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę, aby termin dostarczenia i uruchomienia aparatu  
wraz z komputerem (...) wynosił do  ....dni roboczych (max. 10 dni).

Pytanie nr 3 – dotyczy   SIWZ, Oferta (wzór) – Załącznik nr 1 do SIWZ, pkt. 3.:  
Zamawiający  wymaga,  aby  Wykonawca  zapewnił  minimum  6  miesięczny  termin 
przydatności dostarczonych materiałów licząc od daty faktycznej dostawy tychże materiałów. 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby ten zapis nie obejmował krwi kontrolnej do analizatora 
K-4500,  którego  data  ważności  wynosi  do  3  miesięcy  od  daty  dostawy  zgodnie  z 
haromonogramem  dostaw?  Jeśli  tak  prosimy  o  uzupełnienie  ww.  punktu  zapisem  w 
brzmieniu: „z wyłączeniem krwi kontrolnej, dla której termin ważności wynosi do 3 miesięcy,  
w  przypadku,  gdy  ta  będzie  rozdysponowana  wg  harmonogramu  dostaw  materiału  
kontrolnego”. Ponadto prosimy o odpowiednią zmianę zapisów poprzez dodanie ww. zdania 
we         wzorze umowy (załącznik nr 6 do SIWZ) w §7 ust. 3.  
Odpowiedź: Zamawiający wymaga jak wyżej i dodaje odpowiedni zapis we wzorze umowy. 

Pytanie nr 4 – dotyczy   SIWZ, Wzór umowy – Załącznik nr 6 do SIWZ:  
§2 ust. 4: 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.  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  wyraża  zgodę  na  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. Czas realizacji zamówienia biegnie od momentu jego skutecznego 
dotarcia do Wykonawcy.”

Pytanie nr 5 – dotyczy   § 3 ust. 3  
Prosimy o modyfikację ww. postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary 
umownej  naliczana  była  od  wartości  zamówienia,  obejmującego  dostawę  substancji  i 
preparatów niebezpiecznych, nie zaś od wartości umowy.
Zastrzeżenie  kary  umownej  naliczanej  od  wartości  umowy będzie  miało  charakter  rażąco 
zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a 
wysokością kary umownej.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
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Pytanie nr 6 – dotyczy      § 4:     
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  uzupełnienia  zapis  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.”

Pytanie nr 7 – dotyczy   § 4:   
Prosimy  o  uzupełnienie  ww.  postanowienia  wzoru  umowy  poprzez  dodanie  zapisu  w 
brzmieniu:
„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową w wysokości 10% wartości niezrealizowanej  
części umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego,  
z wyłączeniem okoliczności, o której mowa w §5 ust. 1 niniejszej umowy”.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie nr 8 – dotyczy   § 4:     
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu:
"Łącznie wysokość kar umownych nie może przekroczyć 10% wartości umowy, określonej w 
§8 ust. 1 niniejszej umowy".
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 9 – dotyczy   § 8 ust. 3:  
Prosimy o doprecyzowanie zapisu dot. zmiany stawki podatku VAT, poprzez dodanie zapisu 
w brzmieniu:
„, wówczas ceny brutto ulegną zmianie stosownie do tych przepisów, natomiast ceny netto 
pozostają  nie  zmienione.  Zmiana  ta  nie  wymaga  dokonywania  zmian  w  treści  niniejszej  
umowy w formie aneksu”.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 10 – dotyczy   § 9 ust. 1:   
Prosimy  o  usunięcie  zapisu  „którego  kopię  należy  dostarczyć  Zamawiającemu  wraz  z  
fakturą”.
Powyższa zmiana podyktowana jest kwestiami stricte logistycznymi. Pragniemy wskazać, iż 
wraz z towarem Wykonawca załącza dokument dostawy, potwierdzający ilość i rodzaj towaru 
będącego przedmiotem dostawy, natomiast faktura VAT wysyłana jest pocztą po wykonaniu 
zamówienia.
Odpowiedź: Zamawiający  wyraża  zgodę  na  usunięcie  zapisu  „którego  kopię  należy 
dostarczyć Zamawiającemu wraz z fakturą”.

   §  9  ust.  1  otrzymuje  brzmienie:   „  Zapłata  należności  za  dostarczony  towar  będący  
przedmiotem umowy nastąpi w oparciu o wystawioną fakturę VAT, przelewem na 
wskazane konto 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”.
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Pytanie nr 11 – dotyczy   §11:   
Prosimy o uzupełnienie postanowienia zapisem w brzmieniu:
„lub  do  czasu  wyczerpania  całkowitej  wartości  umowy określonej  w §8  ust.  1  niniejszej  
umowy”.

Odpowiedź:   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

Pytanie nr 12  wzoru umowy

Czy  Zamawiający  w  związku  z  regulacją  art.  144  ust.1  ustawy  PZP  wyrazi  zgodę  na 
wprowadzenie  do  wzoru  umowy  zapisu  o  dopuszczalności  wprowadzenia  zmian  w 
brzmieniu:

„Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie:

- numeru katalogowego produktu (zmiana nr kat nie wymaga aneksowania umowy),

- nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów,

- przedmiotowym/ produkt zamienny,

- sposobu konfekcjonowania,

- liczby opakowań,

-  wystąpi  przejściowy  brak  produktu  z  przyczyn  leżących  po  stronie  producenta  przy  
jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu 
objętego umową,

Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej, wartości umowy i nie mogą  
być niekorzystne dla Zamawiającego”. 
Odpowiedź: Zamawiający zmiany umowy przewidział w części XXV SIWZ.

Dotyczy   SIWZ, Wzór umowy dzierżawy – Załącznik nr 6a do SIWZ:  

Pytanie nr 13    – dotyczy   §2 ust. 3:  
 Z uwagi na powiązanie ww. umowy z umową dostawy prosimy o zmianę zapisu „licząc od 
dnia  dokonania  instalacji  i  uruchomienia  analizatora”  na  zapis  odpowiadający  okresowi 
obowiązywania umowy w zakresie dostaw odczynników.
Odpowiedź:   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

Pytanie nr 14 – dotyczy   § 9 ust. 5:  
Prosimy o przeniesienie ww. postanowienia wzoru umowy do §9 wzoru umowy dostawy.
Odpowiedź: Zamawiający dodaje do wzoru umowy dostawy w§ 9 ust. 5 o następującej treści 

„Na wypadek zwłoki Zamawiającego w zapłacie ceny zakupu ponad 30 dni liczą c od terminu  
zapłaty,  za  wyjątkiem  sytuacji  określonej  w  ust.  4  Wykonawca  będzie  uprawniony  do 
powstrzymania  się  ze  spełnianiem  obowiązku  kolejnych  dostaw  do  dnia  zapłaty  całości  
zaległych należności”.
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Pytanie nr 15 – dotyczy   § 9 ust. 5:  
 Na postawie ustawy z dnia  29 sierpnia  1997 r  o ochronie  danych osobowych prosimy o 
uzupełnienie wzoru umowy poprzez dodanie postanowień w brzmieniu:

1. W celu realizacji umowy Zamawiający powierza przetwarzanie danych osobowych ze 
zbioru danych osobowych ………………..  w trybie art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia  
1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.  
zmian.)  zwanej  dalej  ustawą  o  ochronie  danych  osobowych  a  Wykonawca 
zobowiązuje się do ich przetwarzania w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej  
umowy. 

2. Zamawiający oświadcza,  że jest  administratorem danych osobowych w rozumieniu  
przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. 

3. Wykonawca  oświadcza,  że  zobowiązuje  się  do  przetwarzania  danych  osobowych  
wyłącznie  w  zakresie  i  celu  przewidzianym  w  niniejszej  umowie.  Przetwarzanie 
danych obejmuje w szczególności utrwalanie, przechowywanie i usuwanie danych. 

4. Przekazywanie przetwarzania danych osobowych osobom trzecim Wykonawca nie jest  
uprawniony  do  przekazywania  swoim podwykonawcom lub  innym osobom danych  
osobowych uzyskanych od Zamawiającego w trybie powierzenia bez uprzedniej zgody  
Zamawiającego. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych  
osobowych oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
29 kwietnia 2004 r., w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz 
warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i  
systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r.  
Nr 100 poz. 1024) zwanego dalej rozporządzeniem. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania przy przetwarzaniu danych osobowych, 
środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, w zakresie  
określonym w art. 36-39a ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzenia. 

7. Wykonawca  oświadcza,  że  dostęp  do  powierzonych  danych  osobowych  mają  
wyłącznie  pracownicy/współpracownicy  Wykonawcy,  którym  nadano  imienne 
upoważnienia  do  przetwarzania  danych  osobowych,  w  tym  celu  Zamawiający  
upoważnia  Wykonawcę  do  udzielenia  w/w  upoważnień.  Upoważnienia  mogą  być  
ważne tylko do dnia odwołania lub ustania zatrudnienia,  nie  dłużej  jednak niż  do  
końca obowiązywania niniejszej  umowy. Wykonawca jest  zobowiązany przedstawić 
upoważnienia wystawione swoim pracownikom/współpracownikom na każde żądanie  
Zamawiającego. 

8. Wykonawca  oświadcza,  że  prowadzi  ewidencję  pracowników  /  współpracowników 
upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. 

9. Wykonawca oświadcza, że osoby upoważnione przez niego do przetwarzania danych 
osobowych, o których mowa w ust. 3 zostały zobowiązane do zachowania tych danych 
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w tajemnicy. Tajemnica ta obejmuje również wszelkie informacje dotyczące sposobów 
zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych. 

10. Wykonawca  odpowiada za  szkody  jakie  powstały  wobec  Zamawiającego  lub  osób  
trzecich  w  wyniku  niezgodnego  z  umową  o  powierzenie  przetwarzania  danych  
osobowych.  Odpowiedzialność,  o  której  mowa  w  niniejszym  ustępie  wynika  z  
przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisów Kodeksu cywilnego. 

Wykonawca  po  zakończeniu  przetwarzania  danych  osobowych  zobowiązany  jest  do 
niezwłocznego usunięcia (jeśli jest w ich posiadaniu) powierzonych mu danych.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 16 – dotyczy w  zoru umowy – Załącznik nr 6 do SIWZ:  
Czy   §2  ust.  4:  Prosimy  o  doprecyzowanie  zapisu  dotyczącego  składania  zamówień. 
Proponujemy w zdaniu pierwszym dodatkowy zapis:
„przy założeniu, że zamówienie Wykonawca otrzyma do godz. 13:30 danego dnia roboczego”.

Dodanie  powyższego  zapisu  umożliwi  Wykonawcy  zaproponowanie  krótkiego  terminu 
dostaw odczynników.
Odpowiedź:   Zamawiający dodaje następujący zapis   

§2 ust.  4  otrzymuje następujące  brzmienie: „Realizacja  zakupów odbywać się  będzie  na 
podstawie zamówień składanych faxem przez Zakłada Analityki SPZOZ Sanok w terminie nie  
dłuższym niż ........(max 5 dni) dni od daty złożenia zamówienia. Jeżeli dostawa wypada w  
dniu  wolnym  od  pracy  lub  pozagodzinami  pracy  Zakładu  Analityki  dostawa  nastąpi  w 
pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie, przy założeniu, że zamówienie składane 
jest w danym dniu roboczym  do godz. 13:30”.

Z poważaniem
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