
Zamość, dnia …... lutego 2018 r.

AG.ZP.3320.11.       . 18

Dotyczy: wyjaś  nienia treści SIWZ.                                                                                                      

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul.
Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych informuje,
że  wpłyną  wniosek  o  wyjaśnienie  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia
opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do Pracowni Hematologii
wraz z dzierżawą dwóch analizatorów hematologicznych i aparatu do automatycznego barwienia
preparatów krwi i szpiku. Poniżej podajemy treść wniosku i wyjaśnienia:

I. Dotyczy SIWZ, Wzór umowy I – Załącznik nr 5
1.  §1  ust.  3:  Zamawiający zastrzega  sobie  prawo do zmiany  ilości  zamawianych  towarów w
zależności  od  rzeczywistych  potrzeb.  W  związku  z  powyższym  prosimy  o  zastrzeżenie,  iż
ewentualne ograniczenie zamawianego asortymentu nie przekroczy 20% poprzez dodanie zapisu
w  brzmieniu: „przy  czym  ewentualne  zmniejszenie  zamawianego  asortymentu  nie  przekroczy
20%”.
Wyjaśnienie: -  Zamawiający w §1 ust. 3 doda zapis „Zmniejszenie nie może przekroczyć 20 %
całkowitej wartości umowy”.

2.  §2 ust.  2:  Zamawiający  wskazuje  na  obowiązek  Wykonawcy  pokrycia  kosztów  zakupu
większej ilości odczynników i  innych materiałów w sytuacji niedoszacowania ich ilości w ofercie.
Prosimy o usunięcie ww. zapisu, ze względu na fakt, iż Wykonawca szacuje ilość 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
zużywania odczynników przez Zamawiającego.
Ewentualnie prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia zapisem w brzmieniu:
„z  wyłączeniem  sytuacji,  w  której  wzrost  wykorzystania  odczynników  będzie  spowodowany
wykonaniem większej ilości badań niż deklarowana w SIWZ, bądź użytkowaniem analizatorów w
sposób niezgody z instrukcją obsługi analizatorów”.
Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy I integralnej części SIWZ.

3.  §2 ust.  3: Wykonawca  zwraca  się  z  prośbą  o  ujednolicenie  zapisów dotyczących  terminu
dostawy analizatora. Zgodnie z treścią SIWZ – Rozdział IV. Warunki przeprowadzenia przetargu
w tym kryteria oceny, Zadanie 1, pkt 3: termin dostawy to „21 dni kalendarzowe od daty zawarcia
umowy”.
Jednocześnie prosimy, aby niniejszy termin liczony był od daty podpisania umowy.
Wykonawca wskazuje,  iż  umowa uzyskuje  moc  obowiązującą w chwili  podpisania przez obie
strony, w sytuacji gdy jest podpisywana w trybie korespondencyjnym, nie zostaje podpisana przez
obie strony jednocześnie, lecz dopiero po złożeniu ostatniego podpisu, a zatem termin na dostawę
analizatora winien biec od daty podpisania nie zawarcia umowy, a także winny to być dni robocze.
Z  uwagi  na  powyższe  prosimy  o  odpowiednią  modyfikację  niniejszego  postanowienia  oraz
Formularza  oferty  dla  zadania  1  (Załącznik  nr  2a  do  SIWZ),  pkt  2  poprzez  zwrot  „dni
kalendarzowych od daty podpisania umowy”.
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Wyjaśnienie:  Maksymalny  dopuszczalny  termin  dostarczenia  w  ramach  dzierżawy  dwóch
analizatorów hematologicznych oraz aparatu do automatycznego barwienia krwi i szpiku to 21 dni
kalendarzowych licząc od daty zawarcia umowy. W związku z tym zmianie ulegają zapisy:
- W SIWZ na stronie 2 w części opis przedmiotu zamówienia w miejsce sformułowania 21 dni
roboczych od daty zawarcia umowy wprowadza się zapis 21 dni kalendarzowych od daty zawarcia
umowy. 
-  We  wzorze  umowy  I  w  §2  ust.  3  zdanie  pierwsze  otrzymuje  brzmienie:  „Dostawa  dwóch
analizatorów  hematologicznych  model  ................  produkcji  ............................  oraz  aparatu  do
automatycznego  barwienia  preparatów  krwi  i  szpiku  w  ramach  dzierżawy  nastąpi  w  ciągu
……….. dni kalendarzowych licząc od daty zawarcia umowy tj. najpóźniej do dnia ........................
i obejmuje także zainstalowanie, podłączenie analizatorów do użytkowanego w Szpitalu systemu
informatycznego  (SIS  GEM)  przystosowanie  analizatorów  do  pracy  z  probówkami
odkodowanymi, ich uruchomienie i szkolenie personelu Kupującego w zakresie obsługi.”

4.  §2 ust.  8: Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  doprecyzowanie  niniejszego  postanowienia
poprzez zwrot: „od chwili uznania reklamacji za zasadną”.
Zapis w dotychczasowym brzmieniu narzuca Wykonawcy obowiązek wymiany towaru na wolny
od wad, tymczasem Wykonawca zgodnie z literą prawa nie może odmówić przyjęcia reklamacji z
tytułu  odpowiedzialności  za  niezgodność  towaru  z  umową,  ale  ma  prawo  po  rozpatrzeniu
reklamacji  ją  odrzucić,  dlatego  też  zasadne  jest  aby  wskazać  iż  Wykonawca  ma  obowiązek
uznania tylko uzasadnionych reklamacji, a nie każdych.
Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy I integralnej części SIWZ.

5. §3 ust. 6 pkt 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu usunięcia usterki lub
awarii  dzierżawionych  analizatorów  do  72  godzin  od  zgłoszenia  i  wyłączenia  z  używania
przedmiotowych analizatorów?
Wykonawca  wskazuje,  iż  oryginalne  części  do  analizatorów sprowadzana  są  bezpośrednio  od
producenta z zagranicy. W przypadku, gdy zaistnieje konieczność naprawy analizatora z użyciem
części  zamiennych  z  zagranicy,  czas  usunięcia  awarii  ulega  stosownemu  wydłużeniu  o  okres
sprowadzenia niezbędnych do naprawy części.
Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy I integralnej części SIWZ.

6. §3 ust. 6 pkt.1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby czas reakcji serwisowej na zgłoszenie
wynosił do 24 godzin w dni robocze? Wykonawca wskazuje, iż w dni wolne od pracy i święta
Wykonawca zapewni telefoniczny dostęp serwisu z możliwością zdalnego serwisu analizatorów.
Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy I integralnej części SIWZ.

7. §3:  Prosimy o uzupełnienie postanowienia poprzez dodanie zapisu w brzmieniu: „W okresie
dzierżawy,  gdy konieczność dokonywania napraw powstanie z winy Zamawiającego na skutek
nieprawidłowej  eksploatacji  przedmiotu,  koszty  naprawy  i  części  zamiennych  pokrywa
Zamawiający”.
Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy I integralnej części SIWZ.

8. §5 ust. 1:  Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody, aby termin płatności faktury
VAT wynosił „30 dni licząc od dnia wystawienia faktury VAT”.
Wykonawca wskazuje, iż nadmierne wydłużanie terminu płatności jest kosztowne, a koszty muszą
być przenoszone na Klientów przedsiębiorcy, wśród których jest również Zamawiający. Z uwagi
na przyjętą praktykę regulowania faktur w terminie 2 tygoni, odstępować od tej zasady winno się
jedynie z ważnych powodów.
Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy I integralnej części SIWZ.
9.  §7:  Prosimy  o  uzupełnienie  ww.  postanowienia  wzoru  umowy  poprzez  dodanie  zapisu  w
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brzmieniu:
„Kupujący  zapłaci  Sprzedającemu karę  umowną w wysokości  10% wartości  niezrealizowanej
części umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Sprzedającego z winy Kupującego”.
Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy I integralnej części SIWZ.

10.  §7: Prosimy  o  dodanie  postanowienia  w  następującym  brzmieniu:  „W  przypadku
przekroczenia terminu zapłaty Wykonawca będzie uprawniony do naliczania odsetek ustawowych
zgodnie z Ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. za
każdy dzień opóźnienia w zapłacie”. 
Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy I integralnej części SIWZ.

11.  §9 ust.  4: Wykonawca  zwraca  się  z  prośbą  o  doprecyzowanie  niniejszego postanowienia
poprzez zagwarantowanie przez cały okres trwania umowy stałości cen netto oraz dodanie zapisu
w brzmieniu: „... w przypadku zmiany stawki podatku VAT, ceny brutto ulegną zmianie stosownie
do tych przepisów, natomiast ceny netto pozostają 
Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy I integralnej części SIWZ.

12. §15: Na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych prosimy o
uzupełnienie wzoru umowy poprzez dodanie postanowień w brzmieniu:
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o charakterze
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 1997 r. 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

przewidzianym w umowie,
c) zachowania  tajemnicy  danych  osobowych  pozyskanych  w związku z  realizacją

umowy
d) zwrotu wszelkich zawierających  dane osobowe nośników danych  przekazanych

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

bezpieczeństwa danych.
2. Zachowania 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 Wykonawcy za
szkodę  wyrządzoną  Zamawiającemu  (na  zasadach  wynikających  z  kodeksu  cywilnego)  oraz
stanowi  podstawę  do  rozwiązania  niniejszej  umowy przez  Zamawiającego z  zachowaniem 14
dniowego okresu wypowiedzenia.
Wyjaśnienie: Do wzoru umowy integralnej części SIWZ dodaje się § 13 o brzmieniu:

§ 13. 
1. Zamawiający jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia

29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j.: Dz. U. z 2016r., poz. 922), zwaną w
dalszej części: u.o.d.o. i jednocześnie w pełni realizuje odpowiednią ochronę danych zgodnie
z art. 36-39 u.o.d.o.

2. Zamawiający,  na podstawie art. 31 u.o.d.o., niniejszym powierza Wykonawcy przetwarzanie
danych  osobowych  w  zakresie  oraz  w  celu  niezbędnym  do  wykonania  usług  stanowiących
przedmiot niniejszej umowy. Dane osobowe stanowiące zbiór danych, udostępniane Wykonawcy
na mocy niniejszego paragrafu, określa się zgodnie z art. 6 u.o.d.o.
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3. Przetwarzanie przez Wykonawcę danych osobowych w zakresie oraz celach innych niż objęte
upoważnieniem udzielanym na mocy niniejszej umowy, jest niedopuszczalne.
4. Wykonawca jest zobowiązany:

1) do  zapewnienia  ochrony  powierzonych  mu  do  przetwarzania  danych  osobowych,
w szczególności  stosowania  wymogów  wynikających  z  przepisów  u.o.d.o  oraz
powszechnie przyjętych standardów,

2) do  stosowania  przy  przetwarzaniu  danych  osobowych,  środków  technicznych
i organizacyjnych zapewniających ochronę danych w zakresie określonym w art. 36-39a
u.o.d.o.,

3) do zapewnienia,  aby powierzone dane osobowe nie  były wykorzystywane  do innych
celów niż wynikające z niniejszej umowy,

4) do  zapewnienia,  aby  urządzenia  i  systemy  informatyczne  służące  do  przetwarzania
danych  osobowych  powierzonych  na  mocy  niniejszej  umowy,  były  w  pełni  zgodne
z wymogami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29
kwietnia  2004r.  w  sprawie  dokumentacji  przetwarzania  danych  osobowych  oraz
warunków  technicznych  i  organizacyjnych,  jakim  powinny  odpowiadać  urządzenia
i systemu informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. nr 100,
poz. 1024),

5) do  organizowania  oraz  utrzymywania  środków  bezpieczeństwa  i  sposobów
postępowania,  zapewniających  bezpieczne  przechowywanie  danych,  w  tym
zabezpieczających te dane przed zmianą, uszkodzeniem, utratą lub zniszczeniem, a także
do podjęcia wszelkich działań w celu zapobieżenia jakiemukolwiek wykorzystywaniu,
ujawnieniu lub dostępowi do tych danych przez osoby nieupoważnione,

6) do  przestrzegania  zasad  poufności,  integralności  i  rozliczalności  powierzonych  mu
danych osobowych,

7) do  niezwłocznego  (nie  później  niż  w  terminie  1  dnia  roboczego)  przekazania
Zamawiającemu  informacji  na  piśmie,  w  przypadku  wystąpienia  okoliczności
uzasadniających przekazanie lub ujawnienie danych osobowych uprawnionym na mocy
prawa  podmiotom,  obejmującej  informację  o  zakresie  i warunkach  ujawnienia  tych
danych.

5. Wszelkie działania Wykonawcy dotyczące przetwarzania danych osobowych powierzonych na
mocy niniejszej umowy, odbiegające od ustaleń zawartych w niniejszej umowie, mogą być
podjęte jedynie po uzyskaniu wcześniejszej akceptacji Zamawiającego, w formie pisemnej
pod rygorem nieważności.

6.  Powierzenie,  o  który  mowa  w  niniejszym  paragrafie,  obejmuje  także  upoważnienie  do
zarządzania  uprawnieniami  do dostępu do powierzonych danych osobowych.  Wykonawca
zobowiązuje  się  do  prowadzenia,  zgodnie  z  art.  39  ust.  1  u.o.d.o.,  ewidencji  osób
upoważnionych  do  przetwarzania  danych  powierzonych  na  mocy  niniejszego  paragrafu.
Wykonawca ma obowiązek zapewnienia, że powierzone dane osobowe nie będą dostępne dla
większej liczby pracowników Wykonawcy, niż jest to konieczne dla właściwego wykonania
niniejszej umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za osoby, którym udostępnił dane
osobowe  objęte  upoważnieniem  wynikającym  z niniejszego  paragrafu,  jak  za  działania
własne.

7. Wykonawca nie może powierzyć wykonywania zadań wynikających z niniejszego paragrafu
podmiotowi trzeciemu bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej
pod rygorem nieważności.
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8.  Jeżeli  w  związku  z  jakimkolwiek  uchybieniem  Wykonawcy  w  zakresie  obowiązków
przewidzianych w niniejszym paragrafie, Zamawiający zostanie obciążony grzywną lub karą
lub  poniesie  inne  sankcje  określone  przepisami  prawa,  bądź  też  zostanie  obciążony
obowiązkiem  zapłaty  odszkodowania,  Wykonawca  będzie  miał  obowiązek  wypłaty
Zamawiającemu odszkodowania rekompensującego poniesioną przez Zamawiającego szkodę.

9.  Zamawiający jako Administrator  danych  zastrzega  sobie  prawo do dokonywania  czynności
kontroli przetwarzania powierzonych danych przez Wykonawcę pod względem zgodności z
prawem oraz obowiązującymi przepisami, oraz wydawania Wykonawcy wiążących zaleceń
pokontrolnych. Wykonawca może odmówić wykonania zaleceń pokontrolnych tylko gdy są
one niezgodne z obowiązującymi przepisami lub postanowieniami niniejszej umowy.

10.  Obowiązek  zachowania  w  tajemnicy  powierzonych  do  przetwarzania  danych  osobowych,
obowiązuje  zarówno  w  trakcie  trwania  niniejszej  umowy,  jak  i  po  jej  wygaśnięciu  lub
rozwiązaniu.

Dotychczasowy  § 13 jest § 14, a dotychczasowy § 14 jest § 15. 
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