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SPZOZ-ZP/5D/2022                Kępno, dnia  01.07.2021r. 
 

                                                                               
Otrzymują: 
https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_kepno 

 
 

Dotyczy: 
przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa  odczynników i materiałów zużywalnych do wykonywania badań z 
zakresu  BIOCHEMII  dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie”.– oznaczenie 
sprawy: SPZOZ-ZP/5D/2022. 
 
 

Działając na podstawie art.284  ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający – Samodzielny publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w  Kępnie udziela odpowiedzi na pytania zadane do treści  Specyfikacji Warunków 
Zamówienia niniejszego postępowania: 
PYTANIE nr 1 
1. Prosimy o zamieszczenie na platformie zał. nr 2b wzoru umowy dzierżawy. ODPOWIEDŹ: wzór umowy 

dzierżawy został zamieszczony. 
2. Dotyczy pkt. 6 parametrów ocenianych, Załącznik nr 1C do SWZ: 

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? ODPOWIEDŹ: TAK – w pkt.6 
parametrów ocenianych Zamawiający w celu spełnienia tego [parametru wymaga by oferowany 
analizator miał możliwość dostawiania do wymiany odczynników w dowolnym czasie pracy analizatora 
bez konieczności zmiany trybu pracy analizatora na Pauza, Wstrzymanie, Stop cz Stend-By. 

3. Dotyczy pkt. 2 i 24  parametrów granicznych, Załącznik nr 1B do SWZ: 
W związku z rozbieżnością w terminie dostarczenia wymaganych dokumentów, prosimy o doprecyzowanie 
czy należy je dostarczyć wraz z dostawą analizatora i odczynników (zgodnie z pkt. 2) czy też wraz z ofertą 
(zgodnie z pkt. 24)? ODPOWIEDŹ:   wraz z ofertą 

4. Dot. umowy: 
        Załącznik nr 2  - par. 2 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zrezygnowanie z dostarczenia faktury w  
        wersji papierowej?   ODPOWIEDŹ:   Zamawiający dopuszcza . 
5. Par. 2 ust. 9 czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy? Ewentualnie 

modyfikacje i zastąpienie poniższym postanowieniem: “Wykonawca zapewni odpowiedni termin ważności 
odczynnika po jego otwarciu, biorąc pod uwagę rozłożenie wykonania badań określonych w SWZ na okres 
12 miesięcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wymiany odczynnika w ramach reklamacji w 
przypadku gdy termin ważności będzie nie krótszy niż 6 miesięcy”   ODPOWIEDŹ:  TAK - zamawiający 
dokona zmiany  zapisów.. Nowy zapis otrzymuje brzmienie: :  „Wykonawca zapewni odpowiedni termin 
ważności odczynnika po jego otwarciu, biorąc pod uwagę rozłożenie wykonania badań określonych w 
SWZ na okres 12 miesięcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wymiany odczynnika w ramach 
reklamacji w przypadku gdy termin ważności będzie  krótszy niż 6 miesięcy. 

6. Par. 7 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w miejsce drukowanych dokumentów dostarczone zostały 
dokumenty w formie elektronicznej (CD, email, strona internetowa)? ODPOWIEDŹ:  TAK – CD. 

7. Par. 8 ust. 1 pkt 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę przesłanki naliczenia kary umownej za 
odstąpienie/wypowiedzenie/rozwiązanie „z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę”?  

        Uzasadnienie:  
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        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:  TAK – zamawiający dokona zmiany  zapisów. 
 
8. 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:  TAK – zamawiający dokona zmiany  zapisów 
9. Par. 9 ust. 2b Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do rozwiązania / odstąpienia / 

wypowiedzenia umowy przysługiwało po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, nie krótszego niż 
5 dni roboczych, wyznaczonego w pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy?            
ODPOWIEDŹ:  zgodnie z zapisami wzoru umowy 

10. Par. 10 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "dni" na "dni robocze"?  ODPOWIEDŹ:  TAK 
– zamawiający dokona zmiany  zapisów 

11. Par. 11 ust. 1  pkt 1 Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do wzoru umowy zapisu o 
dopuszczalności wprowadzania zmian, w brzmieniu przedstawionym poniżej? 

11.1. Zmiana Umowy może obejmować, w zakresie dozwolonym przepisami ustawy Prawo zamówień 
publicznych, w szczególności: 
11.2.. 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 
11.3.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:  TAK – zamawiający dokona zmiany  zapisów. 
12. Par.13 ust. 7 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy 

wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę? ODPOWIEDŹ:  TAK 
 

Załącznik nr 4 do SWZ  
1. Par. 3 ust. 4b Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "godzin" na "godzin w dni robocze"? 

ODPOWIEDŹ:  TAK 
2. Par. 3 ust, 5 Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby po punkcie 5 dodać następujące postanowienia:  

"a. Czynności kontrolne nie mogą prowadzić do ujawnienia Zamawiającego danych osobowych 
nieobjętych niniejszą umową, w szczególności danych osobowych innych klientów Wykonawcy, lub 
prowadzić do obniżenia skuteczności przyjętych przez Wykonawcę środków technicznych i organizacyjnych 
w celu ochrony danych osobowych przetwarzanych w jego organizacji bądź zagrażać lub prowadzić do 
obniżenia poziomu ich bezpieczeństwa.  
b. Kontrola obejmuje swoim zakresem wyłącznie przetwarzanie danych osobowych, z wyłączeniem 
wszelkich informacji niejawnych, poufnych, czy stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy. 
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c. Czynności audytowe odbywają się wyłącznie w obecności osoby wyznaczonej przez Wykonawcę  
d. Czynności audytowe nie mogą utrudniać działalności Wykonawcy, w szczególności wykonywania 
obowiązków przez pracowników lub współpracowników Wykonawcy." ? 
ODPOWIEDŹ:  TAK – zamawiający dokona zmiany  zapisów. 

 
3. Par. 4 Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przetwarzania danych w ramach grupy kapitałowej 

Wykonawcy? Jeśli tak, to czy wyraża zgodę na modyfikację tego postanowienia poprzez dodanie w tym 
punkcie następującego fragmentu: " Zamawiający wyraża zgodę na dalsze powierzenie przez Wykonawcę 
innym podmiotom w ramach grupy kapitałowej Wykonawcy lub związanych z grupą Wykonawcy czynności 
przetwarzania danych osobowych wyłącznie w przypadku konieczności dokonania przez te podmioty 
napraw, przeglądów i konserwacji z zastrzeżeniem, iż podmioty te będą spełniały warunki określone w 
poniższych ustępach"?  ODPOWIEDŹ:  TAK – zamawiający dokona zmiany  zapisów. 

4. Par. 6 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do rozwiązania umowy przysługiwało po 
bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych, wyznaczonego w 
pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy? 

      ODPOWIEDŹ: TAK – Zamawiający dokona zmian we wzorze umowy 
 
 
 

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich 
Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu. 
Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego. 
 
 
 
 
 
 
 

                    Podpisano:   Dyrektor SPZOZ w Kępnie 
       /-/Beata Andrzejewska 
 


