
                             Sandomierz dnia 23.05.2018 r. 
Szpital Specjalistyczny 
Ducha Świętego 
ul. Schinzla 13 
27-600 Sandomierz 
 

 

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego 
w postępowaniu na „Dzierżawę analizatorów”, znak PN/10/2018 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie prze-

targu nieograniczonego na „Dzierżawę analizatorów”, znak PN/10/2018 
 
Do Zamawiającego w dniu 21.05.2018 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści nastę-
pującej: 
Dotyczy Pakietu II, Załącznik nr 2: 

1. Czy Zamawiający dopuści analizator pracujący w oparciu o metodę fotometrii odbiciowej z 
fotodetektorem? 

2. W związku z Art. 2 pkt. 38 Rozdział 1 i Art. 14. Rozdział 2 Ustawy o wyrobach medycznych 
zwracamy się z prośbą o dopuszczenie analizatora z oprogramowaniem w języku angielskim 
z pełną instrukcja w języku polskim. Dodatkowo biorąc pod uwagę konieczność podłączenia 
analizatora do systemu informatycznego (pkt. 19 parametrów granicznych), Zamawiający 
będzie miał możliwość obsługi ww sprzętu w języku polskim. 

3. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania czytnika z możliwością odczytu tylko 
pasków 10 parametrowych? 

4. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania czytnika z opcją automatycznego odczytu 
6 podstawowych barw, których nazwy mogą zostać zmienione przez użytkownika?   

5. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie czytnika z opcją 5 możliwości klarowności, których 
nazwy również mogą zostać zmienione przez użytkownika? 

6. Czy Zamawiający dopuści analizator z pamięcią 1000 wyników pacjentów, 300 wynikami 
kontroli jakości oraz 5 wynikami kalibracji? 

7. Czy Zamawiający dopuści analizator w którym kalibracja czytnika odbywa się za pomocą 
paska kalibracyjnego do codziennej autokalibracji zainstalownego w aparacie na stałe oraz 
zewnętrznych pasków do rekalibracji? 

8. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania moczu kontrolnego od innego producen-
ta niż czytnik i paski ? 

9. Czy Zamawiający oceni i przyzna punkty w przypadku zaoferowania pasków testowych 
oznaczających 10 parametrów fizyko-chemicznych, charakteryzujących się  elimina-

cją wpływu kwasu askorbinowego na wyniki glukozy i krwi a nie jego oznaczaniem?  
10. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający w ilości 40 000 oznaczeń zawarł ilość testów 

potrzebnych na wykonanie   kontroli i kalibracji? 
11. Prosimy o doprecyzowanie o jakich gumek/pasków w podajniku dotyczy ten punkt ocenia-

ny? 
 
Dot. Załącznik nr 8 - umowa dzierżawy 
 
12. Par. 2 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin dostawy analizatora wynosił  21 dni 

od daty podpisania umowy a termin ich instalacji 7 dni od daty dostarczenia? 
13. Par. 2 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie niniejszego postanowienia 

umowy poprzez wskazanie liczby osób, które mają zostać poddane szkoleniu, o którym mo-
wa w niniejszym postanowieniu umowy? 

14. Par. 4 ust. 2, Par. 5 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczo-
ny od daty wystawienia faktury? Uzasadnienie: Utrzymanie zapisu w obecnej postaci  spo-
woduje, iż niemożliwe będzie dokładne określenie terminu płatności. 

15. Par. 5 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin dostawy wynosił 5 dni? 



16. Par. 5 ust. 5 Czy Zamawiający dopuści, aby zamówienia były składane także za pośrednic-
twem poczty elektronicznej? 

17. Par. 6 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę zmianę niniejszego postanowienia umowy na:  
„Obowiązek ciągłości dostaw nie dotyczy sytuacji gdy opóźnienie Zamawiającego w zapłacie 
ceny zakupu przekracza  30 dni.”? Uzasadnieni  Obecne postanowienie wzoru umowy jest 
jednostronne i jako takie narusza normę art. 487 par. 2 k.c., który mówi, że umowa jest wza-
jemna, kiedy obie strony zobowiązują się w ten sposób, że świadczenie jednej z nich ma być 
odpowiednikiem świadczenia drugiej (zasada symetrii zobowiązań umownych).W stosun-
kach zobowiązaniowych wynikających z umów wzajemnych  jest regułą, że każda ze stron 
zobowiązując się do świadczenia, czyni to w przekonaniu, iż otrzyma ekwiwalent tego 
świadczenia od kontrahenta. Dlatego też, zgodnie z art. 490 k.c., gdy spełnienie świadczenia 
przez drugą stronę  staje się wątpliwe  ze względu na stan majątkowy, strona zobowiązana 
do wcześniejszego  świadczenia może powstrzymać się z jego spełnieniem  do czasu gdy 
druga strona zaofiaruje świadczenie wzajemne  lub nie da stosownego zabezpieczenia. Za-
mawiający dokonał ograniczenia praw Wykonawcy przynależnych mu w przypadku niewy-
konania  zobowiązania przez Zamawiającego. Skoro Zamawiający zapisuje cały szereg sank-
cji wobec Wykonawcy za niewłaściwą realizację umowy, to tym bardziej nie powinien po-
zbawiać Wykonawcy części jego ustawowych praw przysługujących w przypadku  niewła-
ściwego wykonania umowy wzajemnej przez Zamawiającego. 

18. Par. 7 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "godzin" na "godzin w dni 
robocze" oraz usunięcie zapisu "48 godzin w dni świąteczne" 

19. Par. 7 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, by obowiązek wymiany dotyczył wyłącznie 
wadliwego elementu, a nie całego aparatu? 

20. Par. 8 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu ubezpieczenia aparatury określonego w niniej-
szym postanowieniu umowy? Uzasadnienie:Ubezpieczenie urządzenia leży w strefie auto-
nomicznych uprawnień Wykonawcy jako właściciela przedmiotu dzierżawy, dlatego umowa 
pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym nie powinna regulować tej kwestii. 

21. Par. 12 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiają-
cy może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.’’ 

22. Par. 12 ust. 1 lit. a, lit. b Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa  „opóźnienia” na  
„zwłoki”? 

23. Par. 12 ust. 1 lit. a, lit. d Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby wysokość kary umownej była 
liczona od wartości sumy czynszu dzierżawnego? 

24. Par. 12 ust. 1 lit. c Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia 
wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wyna-
grodzenia brutto dot. 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 nalicza-
nej 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. 

25. Par. 12 ust. 1 lit. c, lit. e Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wyrażenia "z przyczyn 
leżących po stronie Wydzierżawiającego" na "z przyczyn zawinionych 
przez Wydzierżawiającego "? 

26. Par. 13 ust. 1-2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do wypowiedze-
nia/odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wyko-
nawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krót-
szego niż 3 dni robocze? 

27. Par. 15 Czy na podstawie art. 31 ustawy z  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.)-  Zamawiający- jako administrator danych osobowych,  
które mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia i do których w 
związku z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamó-
wienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie usług 
serwisowych może mieć  dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia 
przetwarzania danych osobowych? Dostęp do danych osobowych wynikający z realizacji 
obowiązków zawartych w umowie stanowi przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu 



ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.). 
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta zostałaby z  Wykonawcą ja-
ko procesorem wg załączonego wzoru. 

 
Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 23.05.2018 r.: 

W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia 21.05.2018 r. Szpital Specjalistyczny Ducha 
Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytania:  
1. Zamawiający nie dopuszcza 

2. Zamawiający nie dopuszcza 
3. Zamawiający nie dopuszcza 
4. Zamawiający nie dopuszcza 
5. Zamawiający dopuszcza 
6. Zamawiający nie dopuszcza 
7. Zamawiający nie dopuszcza 
8. Zamawiający nie dopuszcza 
9. Zamawiający nie wyraża zgody 
10. Zamawiający w ilości oznaczeń zawarł ilość testów potrzebnych na wykonanie   kontroli i 

kalibracji 
11. Zamawiającemu chodzi o gumki/paski transportujące paski fizykochemiczne w podajnikach 

do wnętrza aparatu 
12. Zamawiający wyraża zgodę 
13. Szkoleniu ma zostać poddanych około 20 pracowników Laboratorium 
14. Zamawiający nie wyraża zgody 
15. Zamawiający nie wyraża zgody 
16. Zamawiający dopuszcza 
17. Zamawiający nie wyraża zgody 
18. Zamawiający nie wyraża zgody 
19. Zamawiający nie wyraża zgody 
20. Zamawiający nie wyraża zgody 
21. Zamawiający nie wyraża zgody 
22. Zamawiający nie wyraża zgody 
23. Zamawiający nie wyraża zgody 
24. Zamawiający nie wyraża zgody 
25. Zamawiający nie wyraża zgody 
26. Zamawiający nie wyraża zgody 
27. Zamawiający informuje, że umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zostanie 

zawarta z serwisem wskazanym przez Wykonawcę, z którym zostanie podpisana umowa 
 
 


