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WYKONAWCY
ubiegaj4cy sig o zam6wienie publiczne

WYJASNIENIA TRESCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg

nieograniczony na "dzierizawa aparatu do automatycznej analizy moczu wyposaZonego w UPS

wra;z z paskami do oceny parametr6w firyko-chemicznych" znak sprawy

od crynniki r dzier Ltw a I 325 I 2020.

Zamawiajqcy, Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej, dziataj4c na podstawie art. 38

ust. I ustawy zdnia29 stycznia 2004 roku Prawo Zamowieh Publicznych (tj. Dz.U. 22019 r.poz.
1843), przedstawia poniZej trei;6 zapytan wraz z wyjaSnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunk6w
Zamowienia (zwanej dalej "SIWZ") :

Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodg na zaoferowanie analizatora wyprodukowanego przed 2016 rokiem?
Oferowany analizator bgdzie w pelni sprawny, objEty pelnym serwisem i i przegl4dami.

OdpowiedZ - zgodnie z zapisami SIWZ

Dot. Zal4cznik nr 6 do SIWZ - umowa sprzeda2y

Czy Zamawiaj4cy WraLa zgodg na zawarcie umowy w formie pisemnej przy wykorzystaniu
kwalifikowanego podpisu elektroniczn ego przez Wykonawcg?

W obecnej sytuacji epidemii Urz4dZam6wief Publicznych zachgcazamawiajqcych do komunikowania
siQ z wykonawcami za pomoc4 Srodk6w komunikacji elektronicznej. Kwalifikowany podpis
elektroniczny ma skutek prawny r6wnowa2ny podpisowi wlasnorgcznemu. Potwierdzenie tej zasady
znajduje sig w art. 78(1) kodeksu cywilnego, kt6ry zr6wnuje kwalifikowany podpis elektroniczny z
podpisem wlasnorgcznym.

OdpowiedZ - nie,

Czy Zamawiaj4cy wyrala zgodg na dodanie wewzorze umowy nastgpuj4cego postanowienia?

Poza zmianami umowy dopuszczonymi w art.l44 ust.l Pzp dopuszcza sig moZliwo66 zmian
postanowiefi zawattej umowy, maj4c na uwadze aktualn4 pandemig wirusa SARS-CoV-2, zwi4zan4z
tyrn sytuacjg globalnego zagroLenia zdrowia oraz dynamicznie zmieniaj4ce sig okolicznoSci



zewn1trzne, na kt6re Wykonawca nie ma wplywu (w tym ograniczenia nakladane przez partstwa
dotknigte pandemi4), stanowi4ce okolicznoSd o charakterze tzw. sily wyZszej, Strony zgodnie
postanawiaj 4, 2e w czasie trwania pandemii dokonywanie napraw Urz4dzenia bgdzie uzaleZnione od

aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju i za granicq oraz zwi4zanych zt4 sytuacj4 okoliczno6ci, w
tyrn w szczeg6lno5ci od dostgpno$ci czgsci zamiennych do Urz1dzenia, dostgpnoSci zdolnych do

przeprowadzenia naprawy inzynier6w serwisowych i faktycznej mozliwo6ci bezpiecznego dla
pacjent6w, personelu Kupuj4cego oruz in2ynier6w serwisu Wykonawcy przeprowadzenia naprawy
rJrz}dzenia w miejscu jego funkcjonowania. Strony niniejszym akceptui4, 2e czas naprawy moze ulec
przedhfieniu, a sama naprawa mo2e zostal odroczona w czasie

Z :rrwagi na wyj4tkowo6i sytuacji, jak4 jest wybuch pandemii SARS-CoV-2, oraz dynamicznie
zmieniaj4ce sig okoliczno6ci zewngtrzne) na kt6re Wykonawca nie ma wplywu, w tym: potencjalnie

ograniczon4 dostgpno5i wybranych uslug zwi4zan4 z nagtym i niemoZliwym do przewidzenia
zwigkszeniem Swiatowego zapotrzebowania na wyroby medyczne do diagnostyki in vttro oraz

podejmowane ptzez paf,stwa dotknigte epidemi4 - w tym Polskg - $rodki profilakfyczne i zaradcze,

takie jak: zamknigcie granic i ograniczenie migdzynarodowego transportu, zwigkszone kontrole na

lotniskach i granicach, a takhe inne dodatkowe obowi4zki nakladane na producent6w i dystrybutor6w
produkt6w w sektorze ochrony zdrowia, stanowi4ce okolicznoSd o charakterze tzw. siLy v'ryLszej,

zloaone przezZamawiaj4cego zam6wienia mog4 nie zostad zrealizowane lub mog4 zostad zrealizowane

w p62niejszym terminie. Wykonawca zobowi4zuje sig informowad Zamawiaj4cego nierwlocznie i na

biea4co o wszelkich trudnoSciachzwi4zanychze zrealizowaniem zam6wionych uslug.

OdpowiedZ -tak,Zamawiaj4cy wyru2azgodE na dodanie ww. zapis6w

Par. i ust. 14 Czy Zamawiaj4cy .vqyrala zgodg na wniesienie poprawki w zdaniu pierwsrym tego

purrktu: W okresie dzierLawy Wykonawca (zamiast "Zamawiaj4cy") bgdzie zapewnial serwis

analizatora przez okres trwania umowy"?

OdpowiedZ - tak

Par. 1 ust, 15 Czy Zamawiaj4cy wyrazi zgodE nazamiang slowa "godzin" na "godzin w dni robocze"?

OdpowiedZ - zgodnie zSIWZ

Par. i ust. 16. Czy Zamawiaj4cy wyraLa zgodg na zmiang tego postanowienia w nastgpuj4cy spos6b:

"Wykonawca zapewnia bezpo6redni kontakt z serwisem przez cal4 dobg, w dni robocze i Swigta."?

Uzasadnienie: W sprawach serwisowych dostgpna jest dla klient6w infolinia, a akcje serwisowe

podejmowane sQ na zasadzie dy2ur6w.

OdpowiedZ - zgodnie z SIWZ

Par. 2 pkt 13 Czy Zamawiaj4cy wyrahazgodgnaprzesylanie faktur drog4 elektroniczn4 i m6glby podai
adres mailowy, na kt6ry mozna fakturg w tej formie wysla6?

OdpowiedZ - tak, zgodnie z zapisami zawafimi w par. 2 ust 13 umowy

Par. 2 ust. 14 Czy Zamawiaj4cy wyrazi zgodE na to, aby termin platno6ci byl liczony od daty

wystawienia faktury? Uzasadnienie: Utr4,manie zapisu w obecnej postaci spowoduje, i2 niemozliwe
mo2e by 6 dokladne okre6 lenie terminu platno Sc i.

OdpowiedZ - zgodnie zSIWZ

Sprawg prowadzi - Anna Jastrzgbska



Par.2 pkt I7 - Czy Zamawiaj4cy wyrazi zgodg na dodanie zdania: "Zmniejszenie nie moze przekraczat
20Yo calkowitej wartodci umowy"?

OdpowiedZ - zgodnie z zapisami SIWZ

Par.3 ust.2 Zgodnie z pktem 19.2 siwz, termin dostaw okreSla wykonawca w fotmularzu ofefi
maksymalnie moZe on wynosi6 5 dni - prosimy o zmiang tego pkt umowy.

OdpowiedZ - tak, Zamawiaj4cy uaktualni zapis po rozstrzygnigcit przetargu zgodnie ze zloZon4 ofert4

Par. 4 Cry Zamawiajqcy wyrazi zgodg na dodanie postanowienia w brzmieniu: "Zamawiajqcy moze w
kaZdym czasie odst4pi6 od 21dania zaplaty przez WykonawcA kary umownej."

OdpowiedZ - tak

Par, 4 ust. 1 pkt. 3 Czy Zamawiaj4cy wyrazi zgodE na zmiang slowa "op6Znienia" na "zwloki"?

OdpowiedZ - tak

Par, 5 ust. I Czry zamawiajqcy wyra?a zgodg na wykreslenie fragmentu: " z moZliwo6ci4 jej
wczesniejszego rozwi4zania, za uprzednim miesigcznym wypowiedzeniem " ? Takie okre$lenie
powoduje niepewno6d co do dlugo6ci fi'wania kontraktu, podczas gdy wplywa to na ceny, kt6re
kalkulowane s4 migdzy innymi na podstawie okresu trwania umowy i przewidywanej ilo6ci
sprzedawanego asortymentu.

OdpowiedZ - zgodnie z zapisami SIWZ

Czy Zamawiaj1cy v,,yrazi zgodg, aby uprawnienie do odst4pienia od umowy przyslugiwalo po

bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do naleZytego wykonania umowy z Wznaczeniem
dodatkowego terminu, nie kr6tszego niL3 dni robocze?

OdpowiedZ - tak

Par.6 Czy Zamawiaj4cy jako administrator danych osobowych, kt6re mog4 znajdowal sig na aparatach

bgd4cych przedmiotem zam6wienia i do kt6rych w rwi4zku z prawidlow4 realizacj4 obowi4zk6w
wynikaj4cych z umowy o udzielenie zam6wienia publicznego, tj. przylqczenie do sieci, dokonyrvanie
przegl4d6w, Swiadczenie uslug serwisowych moze mie6 dostgp Wykonawca, wyrazi zgodg na zawarcie

umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Umowa powierzenia przetwarzania danych
osobowych zawarta zostalaby z Wykonawc4 jako procesorem wgzal4czonego wzoru.

OdpowiedZ -wz6r umowy stanowi zalqcznik do SIWZ

Sprawg prowadzi - Anna Jastzgbska

lastrzgbska
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WYKONAWCY
ubiegaj4cy sig o zam6wienie publiczne

WYJASNIENIA TRESCI
SPECYFIKACJI ISTOTI\YCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu

nieograniczonego na"dzierizawa aparatu do automatycznej analizy moczu wyposaZonego w IIPS

wrzrz z paskami do oceny parametr6w fizyko-chemicznych" znak sprawy

o d czyn niki * dzier t aw a 1 325 1 2020.

Zamaw iaj 4cy, S am od zielny P u blic zny Zaklad O pieki Zd rowotnej, dzia\aj 4c

ust. 1 ustawy z dnia29 stycznia 2004 roku Prawo Zamowiefr Publicznych (tj,
1843), przedstawia poniZej tre16 zapytuh wraz z wyjaSnieniami do Specyfikacji

Zamowienia (zwanej dalej "SIWZ") :

Pytanie nr I
1. Czy zamawiaj4cy dopu6ci aparaty z mozliwo5ci4 zdefiniowania barwy
przezuLrytkownika?

Stanowisko (wyjaSnienie) Zamawiaj4cego:
zgodnie zzapisami SIWZ
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DzU. z 2019 r. poz.
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Sprawg prowadzi - Anna Jastrzgbska


