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Puszczykowo, dnia 9 stycznia 2018 r.  

 

Szp.12/37/1/17 

 

 

 

 

Informacja dla uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. 

 

 

Dostawa odczynników do badań serologicznych krwi wraz z dzierżawą analizatora oraz wyposażenia 

dodatkowego 

 

 

Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. – zwany dalej Zamawiającym, działając na podstawie  

art. 38 ust. 1 ustawy   z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze 

zm.) – zwanej dalej Ustawą, udziela odpowiedzi na zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia – zwanej dalej SIWZ, skierowane do Zamawiającego w dniu 5 stycznia 2018 r. 

 

 

Pytanie 1  

Dotyczy:  Załącznik numer 3 do SIWZ, § 2 punkt 7 – “Warunki dostawy towaru” 

Czy Zamawiający zezwala aby w przypadku stwierdzenia braków ilościowych w przeprowadzonej dostawie 

Wykonawca zobowiązał się do uzupełnienia brakującego towaru w terminie 5 dni od daty otrzymania 

zawiadomienia o brakach?  

Odpowiedź:  

Zamawiający dokonuje modyfikacji  § 2 pkt 7 Umowy, nadając mu następujące brzmienie: 

„W razie stwierdzenia braków ilościowych lub wad fizycznych, Zamawiający zobowiązuje się zawiadomić o tym 

Wykonawcę faksem na numer … lub drogą elektroniczną na adres e-mail: … . W przypadku braków ilościowych 

Wykonawca zobowiązuje się uzupełnić reklamowany towar na wolny od wad w terminie 5 dni od daty otrzymania 

zawiadomienia o brakach. Natomiast w przypadku wad fizycznych Wykonawca zobowiązuje się wymienić 

reklamowany towar na wolny od wad w terminie 5 dni po otrzymaniu reklamowanego towaru. W obu przypadkach 

reklamacje odbywają się na koszt Wykonawcy”.  

 

Pytanie 2  

Dotyczy: Załącznik numer 3 do SIWZ § 4 pkt 6  - “Cena odczynników diagnostycznych i warunki płatności” 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia zapisu:   

“Wykonawca zapewnia niezmienność ceny przez cały okres obowiązywania umowy” 

na: 

“Wykonawca zapewnia niezmienność ceny netto przez cały okres obowiązywania umowy”? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę zapisu Umowy. 
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Pytanie 3  

Dotyczy: Załącznik numer 3 do SIWZ § 4  - “Cena odczynników diagnostycznych i warunki płatności” 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do paragrafu punktu w brzmieniu: “Zamawiający dopuszcza zmianę cen 

w przypadku ustawowej zmiany stawek podatku od towarów i usług.”? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na określoną wyżej zmianę zapisu Umowy. 

 

Pytanie 4  

Dotyczy: Załącznik numer 3 do SIWZ § 4  - “Cena odczynników diagnostycznych i warunki płatności” 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do paragrafu punktu w brzmieniu:  

“Faktury za dostarczony towar będą wysyłane drogą elektroniczną na adres e-mail...”? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wysyłanie faktury drogą elektroniczną. 

 

Pytanie 5 

Dotyczy: Załącznik numer 3 do SIWZ § 7 pkt 5 – „Warunki gwarancji i serwisu” 

Czy Zamawiający zezwoli na zmianę brzmienia zapisu:  

“Wykonawca gwarantuje, że w przypadku awarii przystąpienie do jej usunięcia wyniesie maksymalnie 12 godzin 

w dni robocze od zgłoszenia awarii.” 

na: 

“Wykonawca gwarantuje, że w przypadku awarii przystąpienie do jej usunięcia wyniesie maksymalnie 24 godziny 

w dni robocze od zgłoszenia awarii.” 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane wyżej zmiany § 7 pkt 5 Umowy i podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 6 

Dotyczy: Załącznik numer 3 do SIWZ § 7 pkt 6 – „Warunki gwarancji i serwisu” 

Czy Zamawiający zezwoli na zmianę brzmienia zapisu:  

„Czas usunięcia awarii u Zamawiającego wynosi maksymalnie do 48 godzin od przystąpienia do usunięcia awarii”. 

na: 

„Czas usunięcia awarii u Zamawiającego wynosi maksymalnie do 48 godzin w dni robocze i 96 wliczając dni wolne 

od pracy od przystąpienia do usunięcia awarii”. 

Odpowiedź:  

Zamawiający wprowadza zmianę w treści § 7 ust. 6 Umowy, nadając mu poniższe brzmienie: 

„Czas usunięcia awarii u Zamawiającego wynosi maksymalnie do 48 godzin w dni robocze i 96 wliczając dni wolne 

od pracy od przystąpienia do usunięcia awarii”. 

 

Pytanie 7 

Dotyczy: Załącznik numer 3 do SIWZ § 7 pkt 6 – „Warunki gwarancji i serwisu" 

Czy Zamawiający zezwoli na wydłużenie czasu usunięcia awarii w przypadku, gdy naprawa będzie wymagała 

sprowadzenia dodatkowych części zamiennych? 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu usunięcia awarii, gdy naprawa będzie wymagała sprowadzenia 

dodatkowych części zamiennych, ale do 72 godzin w dni robocze. 
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Pytanie 8 

Dotyczy: Załącznik numer 3 do SIWZ § 7 - “Warunki gwarancji i serwisu” 

Prosimy o dodanie zapisu o brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez 

Wykonawcę kary umownej”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną wyżej zmianę postanowień umowy. 

 

Pytanie 9 

Dotyczy: Załącznik numer 3 do SIWZ § - 9 “Kary umowne” 

Czy Zamawiający zezwoli na zmianę brzmienia zapisów dla poniższych punktów: 

dla punktu 4 na: 

“za opóźnienie w zrealizowaniu czynności określonych w § 7 ust. 5 i 6 w wysokości 0,1% wartości brutto 

danego Sprzętu, jednak nie mniej niż 20 złotych za każdą godzinę opóźnienia,” 

 

dla punktu 5 na: 

“za opóźnienie w zrealizowaniu czynności określonych w § 7 ust. 7 i 8 w wysokości 0,1% wartości brutto 

danego Sprzętu, jednak nie mniej niż 20 złotych za każdy dzień opóźnienia,” 

 

dla punktu 6 na: 

 “za niewykonanie czynności, o których mowa w § 7 ust. 4 i 9 w wysokości 0,2% wartości brutto danego 

Sprzętu, jednak nie mniej niż 200 złotych za każde zdarzenie,” 

 

dla punktu 7 na: 

 “w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości niezrealizowanej części 

umowy brutto”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną wyżej zmianę zapisów Umowy. 

 

Pytanie 10 

Dotyczy: Załącznik numer 2 do SIWZ “Zestawienie Parametrów Wymaganych Sprzętu”, Parametry Graniczne, 

Punkt I – Parametry Analizatora, Podpunkt 2 

W związku z brakiem konieczności oznaczeń antygenu DVI w badaniach pacjentów na rynku szpitalnym (opinia IHIT 

Warszawa w załączeniu), czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie odczynnika do badań kontrolnych antygenu 

DVI jako odrębnego produktu nie umieszczonego w kolumnach? 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę na proponowane wyżej rozwiązanie. 

 

Pytanie 11 

Dotyczy: Załącznik numer 3 do SIWZ 

Prosimy o wyrażenie zgody na dodanie dodatkowego paragrafu do Umowy z poniższymi zapisami:   

"W celu  wykonywania przeglądów i napraw Przedmiotu dzierżawy, na którym są zapisywane oraz przetwarzane 

dane osobowe i medyczne pacjentów (dalej: „dane ”), Zamawiający  powierza te dane Wykonawcy na czas i w 

zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązuje się do 

przetwarzania powierzonych mu danych  zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 

922 z późn. zm.) oraz do zastosowania przy przetwarzaniu danych  środków technicznych i organizacyjnych 
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określonych w art. 36 – 39 Ustawy oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 

29.04.2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i 

organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych 

osobowych (Dz. U. 2004 Nr 100 poz. 1024 z późn. zm.). Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności 

powierzonych mu przez Zamawiającego danych". 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 12 

Dotyczy: pkt XIII SIWZ 

Czy w przypadku załączania do oferty drukowanych wersji instrukcji, deklaracji CE i ulotek z uwagi na dużą liczbę 

stron Zamawiający wyrazi zgodę na podpisywanie załącznika tylko na pierwszej stronie ze wskazaniem których 

stron podpis dotyczy? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga podpisywania załącznika, o którym mowa wyżej, na każdej stronie. 

 

 

 


