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Wszyscy zainteresowani !!!
ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ nr 1
Informujemy, iż w dniu 2019-10-25 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 38 ust. 2 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
Zamówień Publicznych (T.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) w trybie przetarg nieograniczony, na:
Dostawa odczynników, kontroli, kalibratorów, materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą dwóch analizatorów
hematologicznych,
Zestaw nr 1
Pytanie nr 1
Dotyczy: Parametry techniczno - użytkowe analizatora hematologicznego z rozdziałem leukocytów na 5 populacji (5diff), z
podajnikiem na min. 20 próbek, pkt 14.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie jednego tonera miesięcznie, który wystarczy na wydruk do 9000 stron
miesięcznie?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Zestaw nr 2
Pytanie nr 1
Dotyczy SIWZ, Rozdział 8 pkt 8.4:
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, pobraną 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: Tak, Zamawiający przez odpis z KRS rozumie także informację odpowiadającą odpisowi.
Pytanie nr 2
Dotyczy SIWZ, Projekt umowy:
§1 ust. 4 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 nie dopuszcza.
Pytanie nr 3
§4 ust. 6 Prosimy o dodanie postanowienia w następującym brzmieniu:
„(…)Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek w ustawowej wysokości zgodnie z ustawą o terminach zapłaty w
transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.”
Odpowiedź: Zamawiający określił, iż Wykonawca ma prawo do odsetek ustawowych. Odsetki określone ustawą
o terminach zapłaty mają charakter odsetek ustawowych (są określone ustawą).
Pytanie nr 4
§5 ust. 2 pkt 6 Prosimy o uzupełnienie zapisu poprzez dodanie zdania: „z wyłączeniem krwi kontrolnej, która jest

rozdysponowywana wg harmonogramu dostaw materiału kontrolnego”.

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. Obecnie nie ma na rynku dostępnej krwi kontrolnej o
dłuższym okresie ważności.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 5

§5 ust. 3 Prosimy o dookreślenie zapisu poprzez dodanie:

„(…) uwzględnienia uzasadnionych reklamacji w terminie do 3 dni”.
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.
Pytanie nr 6

§9 ust. 1 pkt 7a Wykonawca wskazuje, iż długotrwały okres obowiązywania umowy zawartej w wyniku udzielenia
przedmiotowego zamówienia, czyni umowę szczególnie podatną na oddziaływania czynników cenotwórczych. Prosimy zatem o
uzupełnienie zapisu w §9 ust. 1 pkt 7a poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:
„W przypadku zmiany przepisów dotyczących wysokości podatku VAT 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: W par 9 ust 1 po pkt 7 zamawiający wprowadza pk7 7a o treści: "7a. W przypadku zmiany
przepisów dotyczących wysokości podatku VAT ceny brutto ulegną zmianie stosownie do tych przepisów,
natomiast ceny netto pozostają nie zmienione." Dodatkowo Zamawiający wyjaśnia, iż z racji, że jest jednostką
sektora finansów publicznych zmiana cen musi być dokonana w formie pisemnego aneksu, w sytuacji gdy strony
zawarły pisemną umowę.
Pytanie nr 7
§10 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 wyraża zgodę.
Pytanie nr 8
Dotyczy SIWZ, Projekt umowy dzierżawy:
§1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie poniższego zapisu

„Księgowa wartość początkowa ……………….. zł w tym podatek VAT ……………. zł
Wartość umorzenia na dzień przekazania w dzierżawę : …………………… zł w tym podatek VAT ……………….. zł.” w sytuacji gdy
Wykonawca przenosi na siebie obowiązek ubezpieczenia wydzierżawianych urządzeń? Jeżeli tak proponujemy zapis:

„Obowiązek ubezpieczenia wydzierżawianego urządzenia od wszystkich ryzyk leży po stronie Wydzierżawiającego
(Wykonawcy).”
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 8

Dotyczy 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 przekazuje projekt umowy dotyczące ochrony danych osobowych w załączeniu.
Przedstawione stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii, zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2
ustawy pzp, zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
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