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   Opole, 03.01.2022r.  

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym w trybie przetargu 
nieograniczonego z zastosowaniem uprzedniej oceny ofert, czyli kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy po 
badaniu i ocenie ofert, o której mowa w art. 139 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. 2021 poz. 1129) pn. Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą urządzeń  
i oprogramowania”, nr postępowania: FAZ.2800.108.2021-PN 

 Działając w oparciu o art. 135 ust. 2 i 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela 
wyjaśnień oraz informuje o zmianach wprowadzonych w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 
 

Dotyczy SWZ 
1.  Prosimy o doprecyzowanie na jaki czas będzie zawarta umowa z Wykonawcą - na 24 miesiące zgodnie 

z zapisem IV Opisu przedmiotu zamówienia, pkt. 3 czy na 12 miesięcy zgodnie z punktem VI Termin 
wykonania zamówienia? 

Odpowiedź: na 24 miesiące. Zamawiający poprawia oczywistą omyłkę pisarską w rozdziale VI SWZ, który 
otrzymuje brzmienie: 
„Przedmiot zamówienia dostarczany będzie sukcesywnie – zgodnie z bieżącymi zapotrzebowaniami  
w okresie 24 miesięcy od daty zawarcia umowy.” 
Zgodnie z informacją wskazana w ogłoszeniu o zamówieniu oraz projektach umów. 

 
Dotyczy Załącznik nr 1.1, Moduł biochemiczny  

2. Prosimy o doprecyzowanie do jakiej ilości oznaczeń (ilościowo lub procentowo) należy zapewnić 
możliwość oceny próbki pod względem HILa? 

Odpowiedź: Zapewnienie możliwości oceny próbki pod względem  HIL do 30%  oznaczeń. 
Pytania do umowy 

3. Czy Zamawiający uznaje, że warunki trwającej pandemii stanowią okoliczności siły wyższej? 
Odpowiedź: Zgodnie z par. 8 ust. 2 pkt 7 Umowy 
4. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu 

kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę? 
Odpowiedź: Jak wskazano w rozdziale XX. SWZ: 
„Dopuszcza się również podpisanie umowy elektronicznie. Umowa zapisana w pliku pdf może zostać 
podpisana przez każdą ze stron kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Po podpisaniu Zamawiającego, 
umowa zostanie wysłana Wykonawcy w celu podpisania jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a 
następnie zwrotnego odesłania. Dokumenty powinny być podpisane kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym osadzonym w dokumencie (podpis wewnętrzny). Plik pdf otrzymuje wówczas rozszerzenie 
(np. ".sig")” 
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5. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do wzoru umowy postanowienia o dopuszczalności 
wprowadzenia w trakcie trwania umowy zamiennika danego produktu wchodzącego w skład przedmiotu 
umowy, na podstawie pisemnego zawiadomienia, bez konieczności zawierania pisemnego aneksu, przy 
spełnieniu oczywiście dodatkowych założeń? Propozycja postanowienia poniżej: 
W przypadku, gdy nie ulegnie zmianie cena jednostkowa, a tym samym nie wpłynie to na zmianę 
wynagrodzenia z tytuły realizacji umowy i jednocześnie zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego, nie 
wymaga ona zawarcia pisemnego aneksu, lecz jest skuteczna na podstawie pisemnego zawiadomienia 
Zamawiającego w tym zakresie przez Wykonawcę. Zmiana uznawana będzie za skuteczną w chwili 
otrzymania przez Zamawiającego zawiadomienia, chyba że została wskazana w nim inna data." 
Uzasadnienie: Zmiana opisana powyżej jest korzystna dla Zamawiającego i może usprawnić proces 
wprowadzania zmian korzystnych dla Zamawiającego, także po stronie wykonawcy, ponieważ w 
przypadku zastąpienia danego produktu udoskonalonym, wymaga to wprowadzania zmian w bardzo 
wielu umowach. Dopuszczenie w takich sytuacjach formy pisemnego zawiadomienia dla skuteczności tej 
zmiany byłoby racjonalnym postępowaniem. 

Odpowiedź: zgodnie z par. 1 UST. 10 I PAR. 8 UST. 2 PKT 5 I UST 5 Projektu Umowy 
6. 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: Umowa zostanie zawarta w oparciu o wzór administratora danych osobowych 
7. Zwracamy się z prośbą o załączenie wzoru dzierżawy. 
Odpowiedź: Wzór umowy dzierżawy został opublikowany na stronie prowadzonego postepowania w 
odrębnej wiadomości, 3.01.2022r. 

 
Pytania do umowy dostawy zał. nr 3.1 

8. Par.1 ust. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w miejsce drukowanych dokumentów dostarczone 
zostały dokumenty w formie elektronicznej (CD, email, strona internetowa)? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza elektroniczne podpisanie umowy oraz dopuszcza dostarczenie 
wszelkich wymienionych w SWZ oraz umowie dokumentów w formie elektronicznej, rozumianej zgodnie z 
treścią art. 781§ 1 KC jako postać elektroniczną, opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
9. Par.2 ust. 13-15 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby 

skorzystanie z zakupu interwencyjnego / wykonania zastępczego 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”? 

Odpowiedź: Brak zgody. Zgodnie z Umową i SWZ.  
  

10. Par. 6 ust. 1 lit. a,b,e Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zmianę słowa „opóźnienia” na 
„zwłoki”? 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. 

Odpowiedź: Brak zgody. Zgodnie z Umową i SWZ.  Zamawiający jest uprawniony do naliczania kar za  
opóźnienia z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Wykonawcy – w myśl zapisów Projektu 
Umowy dostawy 

 
11. Par. 6 ust. 1 lit. b Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę przesłanki naliczenia kary umownej za 

odstąpienie „z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę”? 
Uzasadnienie: Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik odpowiada za nienależyte wykonanie umowy jeżeli wynika 
ono z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność. Przyczyny niezależne od Zamawiającego obejmują 
także okoliczności za które dłużnik nie odpowiada. 

Odpowiedź: Brak zgody. Zgodnie z Umową i SWZ. 
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12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, 
aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dotyczącego 
niezrealizowanej części umowy? 
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: Brak zgody. Zgodnie z Umową i SWZ. 
 
13. Par. 6 ust. 1 lit. d Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby kara umowna naliczana była od wartości dostawy 

częściowej, lub w przypadku kar dotyczących reklamacji od wartości przedmiotu umowy poddanego 
reklamacji? 

Odpowiedź: Brak zgody. Zgodnie z Umową i SWZ. 
 

14. Par. 6 ust. 4 Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie "do wysokości rzeczywiście poniesionej 
szkody?" ewentualnie dodanie: wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu utraconych 
korzyści? 

Odpowiedź: Zgoda, Zamawiający modyfikuje projekt umowy, poprzez dodanie w  Par. 6 ust. 4 
sformułowania: "do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody" 

 
15. Par. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do rozwiązania / odstąpienia od umowy 

przysługiwało po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych, 
wyznaczonego w pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy? 

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody 
 
16. Zwracamy się z prośbą o załączenie wzoru dzierżawy i jednocześnie zwracamy się z pytaniem czy 

Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę aparatu do 4 tygodni od zawarcia umowy? 
 
Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody 
 
Opracowały:  
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