
                          Sandomierz dnia 03.10.2017 r. 
Szpital Specjalistyczny 
Ducha Świętego 
ul. Schinzla 13 
27-600 Sandomierz 
 

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego 
w postępowaniu na „Dzierżawę analizatorów” znak PN/20/2017 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na „Dzierżawę analizatorów”, znak PN/20/2017 

Do Zamawiającego w dniu 02.10.2017 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści 

następującej: 

I. Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Pakiet 

nr 1: 

1. Dotyczy pkt 20: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby czas reakcji serwisu wynosił do 24 
godzin w dni robocze oraz do 72 godzin w dni świąteczne, co dotyczy sytuacji więcej niż 
dwa dni wolne od pracy pod rząd? Jednocześnie w okresie dni świątecznych w przypad-
ku drobnych awarii zapewniony będzie telefoniczny dostęp serwisu? 

2. Dotyczy pkt 25: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby czas dostawy odczynników wyno-
sił do 48 godzin w dni robocze, bez uwzględnienia krwi kontrolnej, która jest dostarcza-
na zgodnie z harmonogramem dostaw krwi dołączonym do oferty lub na stronie interne-
towej Wykonawcy pod adresem www………………pl? 

II. Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 7 – Umowa dzierżawy, Pakiet nr 1: 

1. §5 ust. 2: Zamawiający wskazuje na obowiązek Wykonawcy do bezpłatnego dostarcza-
nia materiałów kontrolnych, materiałów konserwujących oraz materiałów eksploatacyj-
nych w przypadku niedoszacowania ich ilości  w ofercie. Prosimy o usunięcie niniejszego 
zapisu, ze względu na fakt, iż Wykonawca szacuje ilości odczynników biorąc pod uwagę 
wskazane przez Zamawiającego ilości przewidywanych badań i średnią ilość zużywania 
odczynnika na 1 badanie.  Wykonawca nie ma wpływu i kontroli na faktyczną ilość zu-
żywania odczynników przez Zamawiającego. Ewentualnie prosimy o uzupełnienie ww. 
postanowienia zapisem w brzmieniu: „z wyłączeniem sytuacji, w której wzrost wykorzy-

stania odczynników będzie spowodowany wykonaniem większej ilości badań, niż deklaro-

wana w SIWZ, bądź użytkowaniem analizatorów w sposób niezgodny z instrukcją obsługi 

analizatorów”. 

2. §5 ust. 5: Prosimy o wykreślenie zwrotu „telefonicznego” i usunięcie możliwości zgła-
szania zamówień telefonicznie.  Wskazana forma jest nieodpowiednia z uwagi na brak 
możliwości po stronie Wykonawcy weryfikacji poprawności zarówno składanych za-
mówień, jak i samej osoby zamawiającej. Uprzejmie prosimy o modyfikację niniejszego 
zapisu poprzez brzmienie: „zgłoszenie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faxu”. 

3. §5 ust. 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin realizacji dostaw materiałów eks-
ploatacyjnych liczony był w dniach roboczych? 



4. §6 ust. 3: Prosimy o uzupełnienie pierwszego zdania niniejszego postanowienia Wzoru 
umowy poprzez dodanie zapisu w brzmieniu: „za wyjątkiem okoliczności, gdy Zamawia-

jący zalega z płatnościami za dostarczony towar ponad 45 dni licząc od terminu zapłaty. 

Wówczas Wykonawca będzie uprawniony do powstrzymania się ze spełnieniem obowiązku 

kolejnych dostaw do dnia zapłaty całości zaległych należności”. 

5. §6 ust. 3:  Prosimy o dodanie do drugiego zdania niniejszego postanowienia zapisu w 
następującym brzmieniu: „zgodnie z  ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlo-

wych z dnia 8 marca 2013 r. za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.” 

6. §7 ust. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby czas reakcji serwisu wynosił do 24 godzin 
w dni robocze oraz do 72 godzin w dni świąteczne w przypadku więcej niż dwóch dni wol-

nych od pracy pod rząd? Wykonawca wskazuje, iż jednocześnie zobowiązuje się  do za-
pewnienia telefonicznego dostępu serwisu w dni świąteczne w przypadku drobnych 
awarii. 

7. §7 ust. 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby telefoniczna dostępność inżyniera serwi-
sowego została zapewniona w dni robocze w godzinach 7:30 – 18:00, zaś w dni świą-
teczne w godzinach 9:00 – 14:00? 

8. §12 ust. 1 lit. a) i b): Uprzejmie prosimy o dookreślenie zapisu: „za każdy dzień opóź-

nienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”. 

9. §12 ust. 1 lit. c): Prosimy o modyfikację ww. postanowienia Wzoru umowy w taki spo-
sób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości pozostałej do realizacji 
umowy, nie zaś od wartości brutto umowy. 

10. §12: Prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia Wzoru umowy poprzez dodanie zapisu 
w brzmieniu: „Dzierżawca zapłaci Wykonawcy karę umową w wysokości 10% wartości 

niezrealizowanej części umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Wydzierżawia-

jącego z winy Dzierżawcy, z wyłączeniem okoliczności, o której mowa w §13 ust. 3 niniej-

szej umowy”. 

11. §19: Na postawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych pro-
simy o uzupełnienie wzoru umowy poprzez dodanie postanowień w brzmieniu: 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o cha-

rakterze organizacyjnym, ekonomicznym i technicznym mogących stanowić tajemnicę 

przedsiębiorstwa Zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), jak 

również zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. 

o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) oraz ustawy z dnia 5 

sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228ze zm.), w 

tym w szczególności do:  

a) ochrony i zabezpieczenia danych zgodnie z wymogami ustaw,  

b) przetwarzania informacji i danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzia-

nym w umowie,  

c) zachowania w tajemnicy danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją umo-

wy  



d) zwrotu  wszelkich  zawierających  dane  osobowe   nośników danych   przekazanych   

przez Zmawiającego oraz trwałego zniszczenia wszystkich ich kopii,  
e) niezwłocznego    poinformowania    Zamawiającego    o    każdym    przypadku    naru-

szenia bezpieczeństwa danych. 

2. Zachowanie poufności informacji, o których mowa w ust.1  obowiązuje Wykonawcę 

także po rozwiązaniu umowy.  

3. Naruszenie obowiązku, o którym mowa w ust. 1  powoduje odpowiedzialność Wyko-

nawcy za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu (na zasadach wynikających z kodeksu 

cywilnego) oraz stanowi podstawę do rozwiązania niniejszej umowy przez Zamawiają-

cego z zachowaniem 14dniowego okresu wypowiedzenia. 

 

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 03.10.2017 r.: 

W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia 02.10.2017 r. Szpital Specjalistyczny Ducha 

Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp udziela wyjaśnień: 

Dotyczy SIWZ. Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 1: 

1. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w pkt. 20 zał. nr 1 do SIWZ na zapis o tre-

ści „W przypadku awarii sprzętu Wykonawca na własny koszt zapewni naprawę przez au-

toryzowany serwis producenta aparatu w terminie do 24 godzin w dni robocze, oraz do 72 

godzin w dni świąteczne od chwili zgłoszenia usterki przez Zamawiającego, przy zapew-

nieniu w dni świąteczne telefonicznego dostępu serwisu w przypadku drobnych awarii”. 

2. Zamawiający wyraża zgodę. 

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 7 – Umowa dzierżawy, Pakiet nr 1: 

1. Zamawiający wyjaśnia, że powyższy zapis dotyczy tylko sytuacji, w której na podstawie 

oszacowanej ilości badań przez Zamawiającego, Wykonawca nie uwzględni jakiegoś ar-

tykułu, materiału kontrolnego, konserwującego bądź materiału eksploatacyjnego nie-

zbędnego do pracy analizatora i wykonania planowego asortymentu oraz ilości badań. 

2. Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisem §5 ust. 5 zgłoszenia mogą być składane 

również faksem. 

3. Zamawiający wyraża zgodę. 

4. Zamawiający nie wyraża zgody. 

5. Zamawiający nie wyraża zgody. 

6. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu §7 ust. 2 projektu umowy stanowiącego 

załącznik nr 7 do SIWZ na zapis o treści „W przypadku awarii sprzętu Wydzierżawiający 

na własny koszt zapewni naprawę przez autoryzowany serwis producenta aparatu w ter-

minie do 24 godzin w dni robocze, oraz do 72 godzin w dni świąteczne od chwili zgłoszenia 

usterki przez Dzierżawcę, przy zapewnieniu w dni świąteczne telefonicznego dostępu ser-

wisu w przypadku drobnych awarii”. 

7. Zamawiający wyraża zgodę. 



8. Zamawiający nie wyraża zgody. 

9. Zamawiający nie wyraża zgody. 

10. Zamawiający nie wyraża zgody. 

11. Zamawiający nie wyraża zgody. 

 


