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                     Wykonawcy 

 

 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dzierżawę 
automatycznych analizatorów hematologicznych wraz z dostawą odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych 
dla  Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.”, numer postępowania PN 13/X/2020  
 
 

Zamawiający - Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. informuje, że wpłynęły pytania dotyczące przedmiotu zamówienia 
dla ww. postępowania. Poniżej podajemy treść pytań i udzielone odpowiedzi. 
 
Pytanie 1 
Dotyczy SIWZ, pkt. IV. Termin wykonania zamówienia:  
Prosimy o zmianę zapisu na:  
„Termin wykonania zamówienia: 36 miesięcy od dnia podpisania umowy.” 
Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie 2 

Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ_ FORMULARZ OFERTOWY i Załącznika nr 6 do SIWZ _UMOWA:  
Zamawiający wymaga, aby termin ważności odczynników wynosił minimum 12 miesięcy.  
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie odczynników o terminie ważności minimum 6 miesięcy od daty dostawy (przed 
otwarciem), z wyłączeniem materiału kontrolnego, którego termin ważności wynosi minimum 2 miesiące od daty 
dostawy zgodnie z harmonogramem dostaw?  
Zgodnie z powyższym prosimy o zmianę ww. zapisów na:  
- pkt. 4_ TERMINY, ppkt. 3 SIWZ:  
„Data ważności (okres przydatności do zużycia) …………………. m-cy (nie krótsza niż 5 miesięcy, z wyjątkiem krwi 
kontrolnej, o ważności nie krótszej niż 2 miesiące) od daty złożenia zamówienia”  
oraz  
 §3 ust. 4 UMOWY:  
„4. Termin ważności zamówionych odczynników, nie może być krótszy niż 5 miesięcy z wyjątkiem krwi kontrolnej, o 
ważności nie krótszej niż 2 miesiące - od daty ich dostawy.” 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów. 
 
Pytanie 3 
Dotyczy: Parametry wymagane, analizator hematologiczny główny pkt 4:  
Czy Zamawiający dopuści, aby podana minimalna wydajność dla analizatora głównego dotyczyła trybów CBC i 
CBC+5DIFF?  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Dotyczy Załącznika nr 6 do SIWZ – Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego:  
 
Pytanie 4 
§2 ust. 3 lit. e), f) oraz §3 ust. 8:  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie terminów (czasu reakcji, naprawy i realizacji reklamacji) poprzez 
dodanie zapisu „w dni robocze, tj. dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (w 
rozumieniu Ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy).”?  
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę 
 
Pytanie 5 
§8 pkt 1) lit. a):  
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Prosimy o modyfikację ww. postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od 
wartości pozostałej do realizacji umowy, nie zaś od kwoty brutto określonej w §4 ust. 1 i 2.  
W sytuacji gdy umowa dotyczy świadczeń ciągłych, a dostawa odczynników będzie w znaczącej mierze realizowana w 

sposób prawidłowy, odstąpienie do umowy może dotyczyć niewielkiej partii odczynników, w konsekwencji zastrzeżenie 
kary umownej naliczanej od wynagrodzenia brutto umowy na dostawę będzie miało charakter rażąco zawyżony. W takiej 
sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.  
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie 6 
§8 pkt 1) lit. b), c):  
Uprzejmie prosimy o dookreślenie zapisu:  
„za każdy dzień opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”  
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie 7 

Dotyczy Załącznika nr 6 do SIWZ  
Celem właściwego zabezpieczenia dokumentacji przez obie Strony dot. ochrony danych osobowych, prosimy o 
dołączenie do umowy głównej - umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.  
Dostęp do danych osobowych przez Wykonawcę może nastąpić w sytuacji serwisowania dzierżawionych urządzeń. 
Inżynier serwisu może mieć wówczas potencjalnie dostęp do danych pacjenta.  
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę i dołącza do umowy głównej umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. 
 
Pytanie 8 
Dotyczy Załącznika nr 6 do SIWZ  
Uprzejmie prosimy o dodanie do postanowień umowy zapisów dotyczących siły wyższej, np. proponujemy:  
„1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z 
Umowy, spowodowanych siłą wyższą, tj. przez okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, bądź też niemożliwe do 
uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, w szczególności: wojna, stan nadzwyczajny, klęska żywiołowa, stan 

epidemii, stan zagrożenia epidemii, rewolucja, zamieszki i strajki, itp.  
2. Terminy wykonania zobowiązań wynikających z Umowy ulegają przedłużeniu o czas trwania siły wyższej.  
3. W przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej, Strona, która na skutek siły wyższej nie może należycie wykonać 
zobowiązań wynikających z Umowy, zawiadomi niezwłocznie drugą Stronę o zaistnieniu siły wyższej, jednocześnie 
określając jej wpływ na wykonanie zobowiązań. Po zawiadomieniu, Strony będą współdziałać w dobrej wierze w celu 
wywiązania się ze zobowiązań w stopniu, w jakim jest to praktycznie możliwe.”  
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do umowy zapisów dotyczących siły wyższej. 
 
 
Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ. 

                                                                                                                                                                                                                                       
 
                                                                                                               Z poważaniem         
 

         
         Prezes Zarządu 
        Marcin Misiewicz 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
1.  kopia 1a/a, 
2. wykonawcy składający pytania, 
3. strona internetowa Zamawiającego 


