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DO WYKONAWCÓW  

Dzierżawa aparatu do badań immunohistochemicznych oraz dostawa odczynników do 

badań immunohistochemicznych dla Zakładu Patomorfologii  

Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej” 

NR REFERENCYJNY: ZP/PN/20/07/2022 

 

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej z siedzibą ul. Ogińskiego 6, 58-506 

Jelenia Góra, jako Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania do postępowania jak w 

tytule. Poniżej przesyłamy treść pytań wraz z odpowiedziami 

 

ZESTAW  NR 1 

Pytanie Nr 1  

Załącznik Nr 1 Wykaz asortymentowo - cenowy 

Zwracamy się do Zamawiającego o możliwość zaoferowania w punkcie 1 tabeli aparatu 

używanego rok produkcji 2019, którego Zamawiający jest pierwszym użytkownikiem z pełną 

gwarancją i opieką serwisową. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ.  

 

Pytanie Nr 2  

Załącznik nr 3 do SWZ umowa dostawy: 

par. 2 ust. 5: Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do umowy postanowienia 

umożliwiającego dokonanie waloryzacji wynagrodzenia zgodnie z poniższą propozycją? 

Ceny wskazane w załączniku cenowym po zakończeniu każdego roku kalendarzowego 

obowiązywania niniejszej Umowy mogą podlegać podwyższeniu w wyniku waloryzacji w 

oparciu o oficjalny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Główny 

Urząd Statystyczny ze skutkiem na dzień 1 marca kolejnego roku kalendarzowego 

obowiązywania Umowy. W celu dokonania waloryzacji Strony w dobrej wierze w każdym 

kolejnym roku obowiązywania Umowy przystąpią do negocjacji wysokości waloryzacji cen na 

kolejny rok obowiązywania Umowy. W przypadku, gdy Strony nie dojdą do porozumienia co 

do waloryzacji cen na kolejny rok obowiązywania Umowy, każda ze Stron może wypowiedzieć 

niniejszą Umowę z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia. Wypowiedzenie nie 

rodzi żadnych dodatkowych obciążeń po żadnej ze Stron, w szczególności nie skutkuje 

koniecznością zapłaty kary umownej. Strony przewidują możliwość dokonania modyfikacji 

niniejszego postanowienia, jeżeli w trakcie obowiązywania Umowy wejdą w życie przepisy 

regulujące możliwość dokonywania waloryzacji wynagrodzenia wykonawców w sposób 

odmienny od przewidzianego przez Strony. 

 

Ew. czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do umowy postanowienia mającego taki sam 

cel i skutek, jednak w innym, przyjętym u Zamawiającego brzmieniu? 

 

Uzasadnienie: Umowa, która ma zostać zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w 

rezultacie ogłoszonego postępowania przetargowego ma charakter długoterminowy. 
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Dynamicznie zmieniające się warunki realizacji umów wywołane czynnikami zewnętrznymi, 

na które Wykonawca nie ma wpływu, w szczególności konflikt zbrojny na Ukrainie oraz 

rosnąca inflacja związane są z dotkliwymi konsekwencjami rynkowymi w postaci m.in. 

niemożliwego do precyzyjnego przewidzenia na moment składania oferty i zawierania 

umowy wzrostu cen dostarczanych materiałów, które w perspektywie wieloletniego kontraktu 

mogą osiągnąć poziom równoznaczny z utratą opłacalności realizowania kontraktu przez 

Wykonawcę bądź oznaczający ponoszenie przez Wykonawcę nieuzasadnionych strat. W celu 

przywrócenia równowagi ekonomicznej stron kontraktu prosimy o wyrażenie zgody na 

umieszczenie w umowie klauzuli waloryzacyjnej umożliwiającej w ramach corocznych 

negocjacji dostosowanie cen do aktualnej sytuacji gospodarczej poprzez zastosowanie 

obiektywnego wskaźnika publikowanego przez GUS. Proponowana klauzula waloryzacyjna 

jest uzasadnioną odpowiedzią na obserwowaną obecnie nieprzewidywalność w zakresie 

realnie ponoszonych przez Wykonawcę kosztów realizacji umowy warunkujących 

rentowność kontraktu, do zapewnienia której jako podmiot gospodarczy Wykonawca jest 

zobowiązany. Jednocześnie uwzględnienie w Umowie klauzuli waloryzacyjnej jest zgodne z 

koncepcją prezentowaną przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, w którym toczą się prace 

nad nowelizacją Prawa zamówień publicznych uzupełniającą istniejące regulacje o przepisy 

gwarantujące możliwość zmian umowy w obecnej sytuacji rynkowej. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w umowie dostawy stanowiącej Załącznik Nr 3 

do SWZ w § 2 dodaje się ust. 14 o treści: Po upływie roku obowiązywania umowy może 

nastąpić waloryzacja cen wskazanych przez Wykonawcę w złożonej ofercie cenowej lecz 

nie więcej niż o procentową zmianę średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług 

konsumpcyjnych ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny za rok poprzedni. Na 

wniosek Wykonawcy waloryzacja cen może następować corocznie. Waloryzacja cen o 

wskaźnik inflacji nie wymaga aneksu, a jedynie pisemnego wniosku Wykonawcy. 

Zwaloryzowane ceny będą płatne w nowej wysokości począwszy od 1-go dnia kolejnego 

miesiąca następującego po doręczeniu wniosku Wykonawcy. 

 

Pytanie Nr 3  

par. 2 ust. 13 + par. 3 ust. 9: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację i wskazanie, że 

“Minimalna wartość zamówienia która zostanie zamówiona podczas trwania umowy to 80% 

wartości umowy.”? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ.  

 

Pytanie Nr 4  

par. 3 ust. 1 pkt a): Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin dostawy wynosił 5 dni 

roboczych? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.  

 

Pytanie Nr 5  

par. 3 ust. 1 pkt a): Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie formy składania 

zamówień do elektronicznej z wyłączeniem wykorzystania faksu? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż 

zmianie uległa treść § 3 ust. 1 pkt. a. umowy dostawy. 
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Pytanie Nr 6  

par. 3 ust. 2.1.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie się tylko do faktur 

elektronicznych z wyłączeniem wersji papierowej? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

Pytanie Nr 7 

par. 3 ust. 7: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia w razie konieczności 

instrukcji używania/innych dokumentów w języku angielskim? Uzasadnienie: W świetle 

przepisów nowej ustawy o wyrobach medycznych, etykiety i instrukcje używania dla 

wyrobów przeznaczonych do stosowania przez użytkowników niebędących laikami mogą być 

sporządzone zarówno w języku polskim, jak i angielskim. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.  

 

Pytanie Nr 8  

par. 4 ust. 7: Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację i wprowadzenia zdania “Za 

datę doręczenia Zamawiającemu faktury drogą elektroniczną uznaje się dzień, w który 

Wykonawca wysłał wiadomość  e-mail z fakturą do Zamawiającego,”, ponieważ Wykonawca 

nie ma wpływu na to czy i kiedy Zamawiający prześle potwierdzenie otrzymania faktury, co 

powodować może odroczenie płatności faktury. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż 

zmianie ulega § 4 ust. 7 umowy dostawy.  

 

Pytanie Nr 9 

par. 6 ust. 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapis i wskazanie, że chodzi o 

“W przypadku zwłoki Wykonawcy w zakresie dostawy (...)”? Uzasadnienie: Zgodnie z art. 

433 pkt 1 PZP postanowienia umowy nie mogą przewidywać odpowiedzialności wykonawcy 

za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia. 

Określenie zwłoka w tym przypadku ma zastosowanie. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.  

 

Pytanie Nr 10 

par. 6 ust. 8: Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie się do wysokości 20 % 

wartości niezrealizowanej części umowy z wyłączeniem zapisu dotyczącego 5 % wartości 

całej umowy netto? Uzasadnienie: Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze 

realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć 

niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej 

umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji budzi 

wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
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Pytanie Nr 11 

par. 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: 

„Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary 

umownej.’’? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.  

 

Pytanie Nr 12 

par. 6 ust. 9: Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie "do wysokości rzeczywiście 

poniesionej szkody”? Ewentualnie dodanie: „wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy z 

tytułu utraconych korzyści”? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie Nr 13  

par. 6 ust. 8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wyrażenia "z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy" 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. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie Nr 14  

par. 6 ust. 13:  czy Zamawiający wyrazi zgodę aby łaczna wysokość kar umownych wynosiła 

10 % wartości umowy?  

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.  

 

Pytanie Nr 15  

par. 7 ust. 9-12) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszych postanowień 

umowy? 

Uzasadnienie: Treść umowy łączącej wykonawcę z podwykonawca należy do sfery 

stosunków prawnych pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą i reguluje prawa i obowiązki 

tych podmiotów. Za wykonanie umowy odpowiedzialny jest Wykonawca i brak jest 

uzasadnienia prawnego dla ingerencji Zamawiającego w stosunki prawne łączące 

Wykonawcę z podmiotami trzecimi oraz ujawnianie treści łączącego ich stosunku prawnego. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie w § 7 ust. 9-11 oraz w § 7 ust. 13 

pkt. 1,3,4. W umowie pozostają zapisy §7 ust. 12 oraz §7 ust. 13 pkt. 2. Po usunięciu 

zapisów zmienia się numeracja i tak: §7 ust. 12 po zmianie §7 ust. 9 oraz §7 ust. 13 pkt. 2 

po zmianie §7 ust. 10 pkt. 1.  

 

Pytanie Nr 16 

par. 7 ust. 13: Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie całego ust. 13 paragrafu 7 w 

nawiązaniu do ww. pytania i przedstawionego w nim uzasadnienie? Co więcej, w przypadku 

braku zgody na wykreślenie czy we wszystkich podpunktach niniejszego ustępu 13 

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację i naliczenia kar nie od całości zamówienia 

określonego w paragrafie 2 Umowy, ale od części zamówienie, które podlegało realizacji 
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podwykonawcy (w przypadku pkt. 1), zaś w zakresie pkt. 2), 3) i 4) naliczanie kar od wartości 

niezrealizowanej części umowy? 

Dodatkowe uzasadnienie względem wskazane w pytaniu powyżej:  Funkcją kary umownej 

jest kompensacja szkody poniesionej przez Zamawiającego i powinna służyć ułatwieniu 

dochodzenia odszkodowania, a nie prowadzić do wzbogacenia się jednej ze stron kontraktu, 

ponadto mogłaby zostać uznana za rażąco wygórowaną. To w konsekwencji mogłoby narażać 

Zamawiającego na dodatkowe koszty choćby postępowania sądowego, którego przedmiotem 

byłoby miarkowanie. 

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie w §. 7 ust. 13 pkt. 1,3,4. W 

umowie pozostają zapisy  §7 ust. 13 pkt. 2. Po usunięciu zapisów zmienia się numeracja i 

tak: §7 ust. 13 pkt. 2 po zmianie §7 ust. 10 pkt. 1. 

 

Pytanie Nr 17 

par. 9 ust. 3: Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do wzoru umowy zapisu o 

dopuszczalności wprowadzania zmian, w brzmieniu przedstawionym poniżej? 

Zmiana Umowy może obejmować, w zakresie dozwolonym przepisami ustawy Prawo 

zamówień publicznych, w szczególności: 

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 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. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.  

 

Pytanie Nr 18  

par. 10 ust. 1 (powienien być to ust. 3): Czy Zamawiający wyraża zgodę na poprawę 

numeracji kolejnych ustępów? Po numerze 2 jest od razu nr 1, w związku z czym dalsza 

numeracja wymaga korekty. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie Nr 19 

par. 10 ust. 1 par. 10 ust. 1 (powienien być to ust. 3): Czy Zamawiający wyraża zgodę na 

wykreślenie tego postanowienia, tak aby ten fragment umowy był zbieżny z umową 

dzierżawy? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.  

 

Pytanie Nr 20 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy 

wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.  
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Pytanie Nr 21  

Załącznika nr 4 do SWZ umowa dzierżawy: 

par. 2 ust. 2 pkt 1):Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby zapis był zmodyfikowany w taki 

sposób, aby na potrzeby realizacji umowy wykorzystamy był aparat używany rok produkcji 

2019, którego Zamawiający jest pierwszym użytkownikiem z pełną gwarancją i opieką 

serwisową? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

Pytanie Nr 22 

par. 2 ust. 8: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia w razie konieczności 

instrukcji używania/innych dokumentów w języku angielskim? Uzasadnienie: W świetle 

przepisów nowej ustawy o wyrobach medycznych, etykiety i instrukcje używania dla 

wyrobów przeznaczonych do stosowania przez użytkowników niebędących laikami mogą być 

sporządzone zarówno w języku polskim, jak i angielskim. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie Nr 23 

par. 5 ust. 10: Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację i wprowadzenia zdania “Za 

datę doręczenia Zamawiającemu faktury drogą elektroniczną uznaje się dzień, w który 

Wykonawca wysłał wiadomość  e-mail z fakturą do Zamawiającego,”, ponieważ Wykonawca 

nie ma wpływu na to czy i kiedy Zamawiający prześle potwierdzenie otrzymania faktury, co 

powodować może odroczenie płatności faktury. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż 

zmianie ulega § 5 ust. 10 umowy dzierżawy. 

 

Pytanie Nr 24 

par. 6 ust. 2 pkt a i b: Prosimy o doprecyzowanie od jakiej wartości naliczana będzie kara 

umowna - od wartości czynszu miesięcznego czy sumy czynszu? 

Odpowiedź: Kara umowna jest naliczana od łącznej ceny netto za okres 36 miesięcy.  

 

Pytanie Nr 25 

par 6 ust. 2 pkt c: Czy Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie, że  kara umowna jest 

naliczana od wartości sumy czynszu dzierżawnego? 

Odpowiedź: Kara umowna jest naliczana od łącznej ceny netto za okres 36 miesięcy.  

 

Pytanie Nr 26 

par. 6:  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: 

„Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary 

umownej.’’? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ. 
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Pytanie Nr 27 

par. 6 ust. 6: Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie "do wysokości rzeczywiście 

poniesionej szkody”? Ewentualnie dodanie: „wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy z 

tytułu utraconych korzyści”? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ.  

 

Pytanie Nr 28 

par. 6 ust. 8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby 

skorzystanie z wykonania zastępczego wykluczało zastosowanie kar umownych? W ust. 9 jest 

to wskazane, ale w niniejszym ustępie nie jest to wykluczone. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.  

 

Pytanie Nr 29  

par. 8 ust. 8-11) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszych postanowień 

umowy? 

Uzasadnienie: Treść umowy łączącej wykonawcę z podwykonawca należy do sfery 

stosunków prawnych pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą i reguluje prawa i obowiązki 

tych podmiotów. Za wykonanie umowy odpowiedzialny jest Wykonawca i brak jest 

uzasadnienia prawnego dla ingerencji Zamawiającego w stosunki prawne łączące 

Wykonawcę z podmiotami trzecimi oraz ujawnianie treści łączącego ich stosunku prawnego. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie w §. 8 ust. 8-10 oraz w § 8 ust. 12 

pkt. 1,3,4. W umowie pozostają zapisy §8 ust. 11 oraz §8 ust. 12 pkt. 2. Po usunięciu 

zapisów zmienia się numeracja i tak: §8 ust. 11 po zmianie §8 ust. 8 oraz §8 ust. 12 pkt. 2 

po zmianie §8 ust. 9 pkt.1. 

 

Pytanie Nr 30  

par. 8 ust. 12: Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie całego ust. 12 paragrafu 8 w 

nawiązaniu do ww. pytania i przedstawionego w nim uzasadnienie? Co więcej, w przypadku 

braku zgody na wykreślenie czy we wszystkich podpunktach niniejszego ustępu 12 

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację i naliczenia kar nie od całości zamówienia 

określonego w paragrafie 5 Umowy, ale wartości czynszu, które będzie dopiero podlegał 

zapłacie? 

Dodatkowe uzasadnienie względem wskazane w pytaniu powyżej:  Funkcją kary umownej 

jest kompensacja szkody poniesionej przez Zamawiającego i powinna służyć ułatwieniu 

dochodzenia odszkodowania, a nie prowadzić do wzbogacenia się jednej ze stron kontraktu, 

ponadto mogłaby zostać uznana za rażąco wygórowaną. To w konsekwencji mogłoby narażać 

Zamawiającego na dodatkowe koszty choćby postępowania sądowego, którego przedmiotem 

byłoby miarkowanie. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie w § 8 ust. 12 pkt. 1,3,4. W umowie 

pozostają zapisy §8 ust. 12 pkt. 2. Po usunięciu zapisów zmienia się numeracja i tak: §8 

ust. 12 pkt. 2 po zmianie §8 pkt. 9 ust. 1. 
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Pytanie Nr 31  

par. 12: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy 

wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.  

 

Pytanie Nr 32 

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. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż do projektu umowy dzierżawy stanowiącej 

Załącznik Nr 4 do SWZ dodaje załącznik w postaci umowy powierzenia przetwarzania 

danych osobowych.  

 

Pozostałe zapisy SWZ utrzymują dotychczasowe brzmienie przy uwzględnieniu udzielonych  

odpowiedzi. Powyższe informacje stanowią integralną część warunków zamówienia i dotyczą 

wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. 

 

                                                                                                                                                       

                                                                                                Z up. Dyrektora WCSKJ 
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