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Wykonawcy ubiegający się 
o udzielenie zamówienia publicznego 

Odpowiedzi na pytania

Na  podstawie  art.  38  ust.  1  ustawy z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych
Zamawiający  udziela  wyjaśnień  dotyczących  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatora
immunochemicznego i analizatora parametrów krytycznych.”

Dot. zapisów siwz, umowy
1. Czy  Zamawiający  wyraża  zgodę  na  zawarcie  umowy  w  formie  pisemnej  przy  wykorzystaniu

kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?
W obecnej sytuacji epidemii Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do komunikowania
się  z  wykonawcami  za  pomocą  środków  komunikacji  elektronicznej.  Kwalifikowany  podpis
elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi  własnoręcznemu.  Potwierdzenie  tej  zasady
znajduje  się  w  art.  78(1)  kodeksu  cywilnego,  który  zrównuje  kwalifikowany podpis  elektroniczny
z podpisem własnoręcznym.
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Dot. Załącznik nr 5 - wzór umowy dostawy odczynników 
2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie we wzorze umowy następującego postanowienia?

Poza  zmianami  umowy  dopuszczonymi  w  art.144  ust.1  Pzp  dopuszcza  się  możliwość  zmian
postanowień  zawartej  umowy,  w  tym  poszczególnych  zamówień,  gdy  konieczność  zmiany
spowodowana jest okolicznościami poza kontrolą stron, których działając z należytą starannością strony
nie mogły przewidzieć w chwili zawierania umowy. Dotyczy to w szczególności takich okoliczności jak
zagrożenie  epidemiologiczne,  zamieszki,  akty  terroru,  zamknięcie  granic,  rządowe  ograniczenia
międzynarodowego transportu, utrudnienia na lotniskach i granicach, tj. okoliczności o charakterze tzw.
siły wyższej. W czasie trwania siły wyższej Wykonawca odpowiada za niewykonanie lub nieprawidłowe
wykonanie Umowy, gdy ponosi winę umyślną za naruszenia. Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby
pomimo istnienia siły wyższej zapewnić ciągłość dostaw wszystkich produktów na bieżąco i zgodnie ze
składanymi zamówieniami oraz zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco
o wszelkich trudnościach związanych z dostarczeniem zamówionych przez niego produktów.

Uzasadnienie:
Z uwagi na wyjątkowość sytuacji, jaką jest wybuch pandemii SARS-CoV-2, oraz dynamicznie zmieniające
się  okoliczności  zewnętrzne,  na  które  Wykonawca  nie  ma  wpływu,  w  tym:  potencjalnie  ograniczoną
dostępność  wybranych  produktów  związaną  z  nagłym  i  niemożliwym  do  przewidzenia  zwiększeniem
światowego zapotrzebowania na wyroby medyczne do diagnostyki in vitro oraz podejmowane przez państwa
dotknięte  epidemią  –  w  tym  Polskę  –  środki  profilaktyczne  i  zaradcze,  takie  jak:  zamknięcie  granic
i ograniczenie międzynarodowego transportu, zwiększone kontrole na lotniskach i granicach, a także inne
dodatkowe obowiązki nakładane na producentów i dystrybutorów produktów w sektorze ochrony zdrowia,
stanowiące okoliczność o charakterze tzw. siły wyższej, złożone przez Zamawiającego zamówienia mogą
nie  zostać  zrealizowane  lub  mogą  zostać  zrealizowane  w późniejszym terminie  lub  w odbiegającej  od
zamówienia liczbie produktów. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie i na
bieżąco o wszelkich trudnościach związanych z dostarczeniem zamówionych przez niego produktów.
Odp. Zgodnie z SIWZ.
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3. Par. 4 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin płatności był liczony od daty wystawienia
faktury?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

4. Par. 5 ust. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy?
Zakupione,  a  niewykorzystane  przez  Zamawiającego  odczynniki  nie  będą  już  towarem
pełnowartościowym, a zatem Wykonawca nie będzie miał możliwości ich dalszego wykorzystania.
Odp. Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie ust. 9 w par. 5.

5. Par. 6 ust.  2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający
może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.’’
Odp. Zgodnie z SIWZ.

6. Par. 6 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało
po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem
dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?
Odp. Zgodnie z SIWZ. 

Dot. Załącznik nr 6 - umowa dzierżawy analizatora
7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy niniejszego postanowienia:

Poza  zmianami  umowy  dopuszczonymi  w  art.144  ust.1  Pzp  dopuszcza  się  możliwość   zmian
postanowień  zawartej  umowy,  gdy  konieczność  zmiany  spowodowana  jest  okolicznościami  poza
kontrolą  stron,  których  działając  z  należytą  starannością  strony  nie  mogły  przewidzieć  w  chwili
zawierania umowy. Dotyczy to w szczególności takich okoliczności jak zagrożenie epidemiologiczne,
zamieszki,  akty  terroru,  zamknięcie  granic,  rządowe  ograniczenia  międzynarodowego  transportu,
utrudnienia na lotniskach i granicach, tj. okoliczności  o charakterze tzw. siły wyższej. W czasie trwania
siły wyższej Wykonawca odpowiada za wykonywanie Umowy, gdy ponosi winę umyślną za naruszenia.
Wykonawca  zobowiązuje  się  informować  Zamawiającego  niezwłocznie  i  na  bieżąco  o  wszelkich
trudnościach związanych z dostarczeniem zamówionych przez niego produktów.
Ponadto mając na uwadze aktualną pandemię wirusa SARS-CoV-2, związaną z tym sytuację globalnego
zagrożenia zdrowia oraz dynamicznie zmieniające się okoliczności zewnętrzne, na które Wykonawca nie
ma wpływu (w tym ograniczenia nakładane przez państwa dotknięte pandemią), stanowiące okoliczność
o  charakterze  tzw.  siły  wyższej,  Strony  zgodnie  postanawiają,  że  w  czasie  trwania  pandemii
dokonywanie napraw Urządzenia będzie uzależnione od aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju i
za granicą oraz związanych z tą sytuacją okoliczności, w tym w szczególności od dostępności części
zamiennych  do  Urządzenia,  dostępności  zdolnych  do  przeprowadzenia  naprawy  inżynierów
serwisowych  i  faktycznej  możliwości  bezpiecznego  dla  pacjentów,  personelu  Kupującego  oraz
inżynierów serwisu Wykonawcy przeprowadzenia naprawy Urządzenia w miejscu jego funkcjonowania.
Strony niniejszym akceptują, że czas naprawy może ulec przedłużeniu, a sama naprawa może zostać
odroczona w czasie.

Uzasadnienie:
Z uwagi na wyjątkowość sytuacji, jaką jest wybuch pandemii SARS-CoV-2, oraz dynamicznie zmieniające
się  okoliczności  zewnętrzne,  na  które  Wykonawca  nie  ma  wpływu,  w  tym:  potencjalnie  ograniczoną
dostępność  wybranych  produktów  związaną  z  nagłym  i  niemożliwym  do  przewidzenia  zwiększeniem
światowego zapotrzebowania na wyroby medyczne do diagnostyki in vitro oraz podejmowane przez państwa
dotknięte  epidemią  –  w  tym  Polskę  –  środki  profilaktyczne  i  zaradcze,  takie  jak:  zamknięcie  granic
i ograniczenie międzynarodowego transportu, zwiększone kontrole na lotniskach i granicach, a także inne
dodatkowe obowiązki nakładane na producentów i dystrybutorów produktów w sektorze ochrony zdrowia,
stanowiące okoliczność o charakterze tzw. siły wyższej, złożone przez Zamawiającego zamówienia mogą
nie  zostać  zrealizowane  lub  mogą  zostać  zrealizowane  w późniejszym terminie  lub  w odbiegającej  od
zamówienia liczbie produktów. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie i na
bieżąco o wszelkich trudnościach związanych z dostarczeniem zamówionych przez niego produktów.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

8. Par. 2 ust. 1 pkt 2 Czy Zamawiający dopuści, aby informacja była przekazana za pośrednictwem poczty 
elektronicznej?
Odp. Tak, na adres e-mail: biuro@szpital.slupca.pl
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9. Par. 4 ust. 2 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu ubezpieczenia aparatury określonego w niniejszym 
postanowieniu umowy?
Uzasadnienie:
Ubezpieczenie  urządzenia  leży  w  strefie  autonomicznych  uprawnień  Wykonawcy jako  właściciela  
przedmiotu dzierżawy, dlatego umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym nie powinna regulować 
tej kwestii.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

10. Par. 7 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin płatności był liczony od daty wystawienia
faktury?
Odp. Zgodnie z SIWZ. 

11. Par. 12 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może
w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.’’
Odp. Zgodnie z SIWZ.

12. Par. 14 Czy Zamawiający jako administrator danych osobowych, które mogą znajdować się na aparatach
będących  przedmiotem zamówienia  i  do  których  w  związku  z  prawidłową  realizacją  obowiązków
wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie
przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie
umowy powierzenia  przetwarzania  danych  osobowych?  Umowa  powierzenia  przetwarzania  danych
osobowych zawarta zostałaby z Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru.
Odp. Zamawiający zawrze umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych według wzoru
Zamawiającego.

Zamawiający informuje, że treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo 
zamówień publicznych zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich uczestników biorących udział
w przedmiotowym postępowaniu. 
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