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Dot. SPZOZ/ZP/382/9/2022 

 
Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia publicznego  

 
 

Wyjaśnienia treści SWZ 
 

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę odczynników oraz dzierżawę analizatora 
biochemicznego. 
 
1. Dotyczy pkt. 9 Specyfikacji technicznej analizatora biochemicznego, Załącznik nr 6: Prosimy                               
o  doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany analizator miał możliwość dostawiania 
lub wymiany odczynników w sposób ciągły w dowolnym czasie pracy analizatora bez konieczności 
zmiany trybu pracy na Standby, Pauza, Wstrzymanie czy Stop? 
Odp. Tak, zamawiający wymaga aby zaoferowany analizator miał możliwość dostawiania lub 
wymiany odczynników w sposób ciągły w dowolnym czasie pracy analizatora bez konieczności 
zmiany trybu pracy na Standby, Pauza, Wstrzymanie czy Stop. 
 
2. Dotyczy pkt. 10 Specyfikacji technicznej analizatora biochemicznego, Załącznik nr 6: Czy Zamawiający 
dopuści taki system chłodzenia w stałej temperaturze który jest zgodny z wymogami producenta i który 
opisany jest w instrukcji obsługi co gwarantuje stabilność tych materiałów zgodnie z rekomendacjami 
producenta? 
Odp. Tak, zamawiający dopuści system chłodzenia w stałej temperaturze, który jest zgodny                       
z wymogami producenta i który opisany jest w instrukcji obsługi jeśli gwarantuje on stabilność 
odczynników zgodnie z rekomendacjami producenta. 
 
3. Dotyczy pkt. 18 Specyfikacji technicznej analizatora biochemicznego, Załącznik nr 6: Prosimy                   
o doprecyzowanie czy oprócz identyfikacji próbek za pomocą kodów kreskowych, Zamawiający 
wymaga takiej identyfikacji również dla odczynników? 
Odp. Tak, zamawiający wymaga identyfikacji odczynników za pomocą kodów kreskowych. 
 
4. Dotyczy pkt. 19 Specyfikacji technicznej analizatora biochemicznego, Załącznik nr 6: Prosimy                   
o doprecyzowanie do jakiej ilości próbek (procentowo lub ilościowo) należy zapewnić możliwość 
wykonania analiz w mikronaczynkach? 
Odp. Należy zapewnić możliwość wykonania analiz w mikronaczynkach dla 15% ilości wszystkich 
próbek. 
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5. Dotyczy pkt. 31 Specyfikacji technicznej analizatora biochemicznego, Załącznik nr 6: Prosimy                   
o podanie nazwy i dostawcy preferowanego przez Zamawiającego programu zewnątrzlaboratoryjnej 
kontroli jakości 
Odp. Dostawca zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości – RANDOX, program zewnątrzlaboratoryjnej 
kontroli jakości- RIQAS. 
 
6. "Dotyczy Formularza cenowego, poz. TIBC, Załącznik nr 2: 
Czy Zamawiający uzna za spełniony parametr możliwość zaoferowania testu do oznaczania utajonej 
zdolności wiązania żelaza (UIBC)? 
Wartość parametru całkowitej zdolności wiązania żelaza (TIBC) określana jest automatycznie przez 
analizator, wykorzystując oznaczone wartości parametrów UIBC i Fe dla danej próbki badanej. Czy do 
wyspecyfikowanej ilości oznaczeń żelaza należy doliczyć ilość potrzebną na wykonanie testu TIBC? " 
Odp. Tak, zamawiający uzna za spełniony parametr możliwość zaoferowania testu UIBC.                          
Do wyspecyfikowanej ilości oznaczeń żelaza należy doliczyć wtedy ilość oznaczeń żelaza potrzebną 
do wykonania testu TIBC. 
 
7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesunięcie tego postępowania? 
Odp. Zgodnie z SWZ. 
 
Dotyczy wzoru umowy - Zal nr. 4 
Par. 3 ust. 7 Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną i mógłby podać 
adres mailowy, na który można fakturę w tej formie wysłać? 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur na adres e-mail: biuro@szpital.slupca.pl. 
Dokumenty elektroniczne można przesyłać także za pomocą Platformy Elektronicznego 
Fakturowania.  
 
Par. 5 ust.1 tiret 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wyrażenia "z powodu okoliczności, za które 
odpowiada Wykonawca" na "z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę"? 
Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik odpowiada za nienależyte wykonanie umowy jeżeli wynika ono                         
z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność. 
Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.  
  
Par. 5 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie 
z zakupu interwencyjnego wykluczało zastosowanie kar umownych? 
Ponadto, czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację tego postanowienia poprzez dodanie w jego 
treści, że Zamawiający może skorzystać z prawa do wykonania zastępczego „po bezskutecznym 
upływie przynajmniej 5-dniowego dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy do realizacji 
zobowiązania”? 
Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.  
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Par. 5 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało 
po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych, wyznaczonego    
w pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy? 
Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
Par. 5 ust. 5 Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie "do wysokości rzeczywiście poniesionej 
szkody?" ewentualnie dodanie: wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu utraconych 
korzyści? 
Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
Par. 6 Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do wzoru umowy zapisu o dopuszczalności 
wprowadzania zmian, w brzmieniu przedstawionym poniżej? 
1. Zmiana Umowy może obejmować, w zakresie dozwolonym przepisami ustawy Prawo zamówień 
publicznych, w szczególności: 
1.1. Zmianę przedmiotu umowy (Urządzenia lub odczynniki oraz inne materiały objęte umową) na 
produkty nowej generacji, o nie gorszych właściwościach niż wymagane w postępowaniu o zamówienie 
publiczne 
1.2. zmianę sposobu konfekcjonowania; 
Uzasadnienie: 
Diagnostyka laboratoryjna Naszej firmy podlega ciągłemu rozwojowi prowadząc do powstawania coraz 
bardziej innowacyjnych rozwiązań. Chcąc zapewnić naszym klientom dostęp do jak 
najnowocześniejszym systemów chcielibyśmy zaproponować możliwość zmiany pozwalającą na 
wymianę w trakcie trwania umowy używanego Urządzenia lub odczynników na nowe ich generacje. 
Odp. Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Par. 10 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu 
kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę? 
Odp. Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Dotyczy wzoru umowy - Zal nr 5 
1. 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. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
2. Par. 7 ust. 3 Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną i mógłby podać 
adres mailowy, na który można fakturę w tej formie wysłać? 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur na adres e-mail: biuro@szpital.slupca.pl. 
Dokumenty elektroniczne można przesyłać także za pomocą Platformy Elektronicznego 
Fakturowania.  
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3. Par. 12 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wyrażenia "z powodu okoliczności, za które 
odpowiada Wykonawca" na "z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę"? 
Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik odpowiada za nienależyte wykonanie umowy jeżeli wynika ono                        
z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność. 
Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
4. Par. 12 ust. 3 Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie "do wysokości rzeczywiście poniesionej 
szkody?" ewentualnie dodanie: wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu utraconych 
korzyści? 
Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
5. Par. 13 Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do wzoru umowy zapisu o dopuszczalności 
wprowadzania zmian, w brzmieniu przedstawionym poniżej? 
1. Zmiana Umowy może obejmować, w zakresie dozwolonym przepisami ustawy Prawo zamówień 
publicznych, w szczególności: 
1.1. Zmianę przedmiotu umowy (Urządzenia lub odczynniki oraz inne materiały objęte umową) na 
produkty nowej generacji, o nie gorszych właściwościach niż wymagane w postępowaniu o zamówienie 
publiczne 
1.2. zmianę sposobu konfekcjonowania; 
Odp. Zamawiający wyraża zgodę. 
 
6. Czy Zamawiający uznaje, że warunki trwającej pandemii stanowią okoliczności siły wyższej? 
Odp. Tak.  
 
7. 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. 
 
8. Par. 15 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy 
wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę? 
Odp. Tak. 

  

       

       
      

 


