Grudziądz, dnia 16.03.2018 r.

Wszyscy Wykonawcy

ZP - 731 / 18
Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawy odczynników laboratoryjnych, materiałów
zużywalnych, kalibratorów i kontroli z dzierżawą aparatów dla Laboratorium Analitycznego (znak
sprawy: Z/5/PN/18).

W związku z wpłynięciem od Wykonawców zapytań
Zamawiający niniejszym udziela następujących odpowiedzi:
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni?
Odp. Nie.
2. Dotyczy: Zadanie nr 5, poz. 4 i 6. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie dedykowanych
materiałów kontrolnych producenta dla parametrów:
ACTH, HE4, a-TSHR, Kwasy żółciowe, HBs Ag, P/c anty HCV, anty HBS, WR – p/c
p/Treponema pallidum, toxo IgG, toxo IgM
Uzasadnienie:
Brak możliwości zaoferowania niezależnych, zmianowanych materiałów kontrolnych jak również
zwiększenie optymalizacji pracy laboratorium.
Odp. Zamawiający dopuści zaoferowanie dedykowanych materiałów kontrolnych producenta dla
parametrów:
ACTH, HE4, a-TSHR, Kwasy żółciowe, HBs Ag, przeciwciała anty-HCV, przeciwciała anty-HBs,
przeciwciała anty-Treponema pallidum, przeciwciała anty-Toxo IgG, przeciwciała anty-Toxo IgM.
3. Dotyczy: Zadanie nr 5, poz. 9. Z uwagi na konieczność zaoferowania dedykowanych materiałów
kontrolnych w pozycji nr 9 - czy Zamawiający wyrazi zgodę na zwiększenie maksymalnej
pojemności fiolek do 10 ml?
Odp. Zamawiający w poz. 9 zadania 5 wyrazi zgodę na zwiększenie maksymalnej pojemności fiolek
do 10 ml.
4. Dotyczy: Zadanie nr 5, Ad. 10. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kontroli w formie
ciekłej?
Odp. Tak.
5. Dotyczy zadania nr 3:
Prosimy o wyrażenie zgody by etykiety na opakowaniu opisane były w języku angielskim, przy
czym w sposób czytelny za pomocą zharmonizowanych symboli i rozpoznawalnych kodów.
6. Dotyczy zadania nr 3:
Prosimy o wyrażenie zgody by na etykiecie opakowania, ze względu na jego ograniczoną
powierzchnię nie było zawartych informacji o wymaganym postępowaniu z opróżnionymi
opakowaniami. W celu udzielania takich informacji prześlemy oddzielny dokument.
Odp. na pytanie 5 i 6. Zamawiający zmienia zapis w pkt. XVI. 2.5. SIWZ na następujący:
„2.5. Opakowania dostarczanych odczynników muszą być opisane w języku polskim i zawierać
w szczególności:
− nazwę umożliwiającą jednoznaczną identyfikację substancji lub preparatu,
− nazwę określonych substancji niebezpiecznych zawartych w preparacie,
− nazwę i siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej imię i nazwisko oraz adres osoby
wprowadzającej substancję lub preparat do obrotu,
− odpowiednie znaki ostrzegawcze i napisy,
− informacje o wymaganym postępowaniu z opróżnionymi opakowaniami,
lub

−
−

etykiety na opakowaniu opisane w języku angielskim, przy czym w sposób czytelny za
pomocą zharmonizowanych symboli i rozpoznawalnych kodów.
informacje o wymaganym postępowaniu z opróżnionymi opakowaniami sporządzone na
oddzielnym dokumencie, który należy dostarczyć wraz z dostawą odczynników.”

7. Dotyczy zadania nr 3:
Prosimy o wyjaśnienie ile spośród podanych oznaczeń kortyzolu będzie wykonywanych w moczu.
Jednocześnie prosimy o wyrażenie zgody na modyfikację formularza cenowego w taki sposób by
móc wycenić niezależnie odczynniki do oznaczania kortyzolu w surowicy i w moczu.
Odp. Ilość oznaczeń kortyzolu w moczu – 1000, ilość oznaczeń kortyzolu w surowicy – 4400.
Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację formularza cenowego w taki sposób by móc wycenić
niezależnie odczynniki do oznaczania kortyzolu w surowicy i w moczu.
8. Dotyczy zadania nr 3:
Ze względu na posiadanie w ofercie kilku rodzajów testów do oznaczania beta-HCG o różnych
wskazaniach diagnostycznych prosimy o wyjaśnienie i uściślenie, czy Zamawiający zamierza
stosować test b-HCG wyłącznie jako test ciążowy, czy także jako marker chorób trofoblastu oraz
nowotworów produkujących HCG?
Odp. Zamawiający zamierza stosować test beta-HCG jako test ciążowy oraz jako marker chorób
trofoblastu i nowotworów produkujących HCG.
9. Dotyczy wzoru umowy w zakresie zadania nr 3:
Par. 1 ust. 1.4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie niniejszego postanowienia
umowy poprzez wskazanie liczby osób, które mają zostać poddane szkoleniu, o którym mowa
w niniejszym postanowieniu umowy?
Odp. Zamawiający zmienia zapis w pkt. XVI. 1.4. na następujący: „1.4. Szkolenie dla 5 osób
personelu z zakresu obsługi i użytkowania aparatów w miejscu ich instalacji (dotyczy zadań: 14).”
10. Dotyczy wzoru umowy w zakresie zadania nr 3:
Par. 2 ust. 2.2 pkt. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin dostawy analizatora wynosił 21
dni od daty podpisania umowy a termin ich instalacji 7 dni od daty dostarczenia?
Odp. Nie.
11. Dotyczy wzoru umowy w zakresie zadania nr 3:
Par. 2 ust. 2.7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie wyrażenia „bezzwłocznie”
sformułowaniem „w ciągu 5 dni roboczych”. Zmiana zapisu będzie sprzyjała jasnemu
ukształtowaniu obowiązków stron.
Odp. Nie.
12. Dotyczy wzoru umowy w zakresie zadania nr 3:
Par. 2 ust. 2.10, Par. 4 ust. 4.5 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.”?
Uzasadnienie:
Obecne postanowienie wzoru umowy jest jednostronne i jako takie narusza normę art. 487 par. 2
k.c., który mówi, że umowa jest wzajemna, kiedy obie strony zobowiązują się w ten sposób,
że świadczenie jednej z nich ma być odpowiednikiem świadczenia drugiej (zasada symetrii
zobowiązań umownych).W stosunkach 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. Zamawiający dokonał ograniczenia praw Wykonawcy przynależnych mu w
przypadku niewykonania zobowiązania przez Zamawiającego. Skoro Zamawiający zapisuje cały
szereg sankcji wobec Wykonawcy za niewłaściwą realizację umowy, to tym bardziej nie powinien
pozbawiać Wykonawcy części jego ustawowych praw przysługujących w przypadku
niewłaściwego wykonania umowy wzajemnej przez Zamawiającego.
Odp. Nie.

13. Par. 3 ust. 3.1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ,,bezpłatnej’’ na ,,w ramach czynszu
dzierżawnego? (w ramach wynagrodzenia)
Odp. Zamawiający zmienia zapis w pkt. XVI 3.1. SIWZ na następujący: „3.1. Wykonawca
zobowiązuje się przez czas trwania umowy do obsługi serwisowej dzierżawionych aparatów
w ramach czynszu dzierżawnego.”
14. Par. 3 ust. 3.2 pkt. 1-2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "godzin" na "godzin
w dni robocze"?
Odp. Nie.
15. Par. 3 ust. 3.2 pkt. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, by obowiązek wymiany dotyczył
wyłącznie wadliwego elementu, a nie całego aparatu?
Odp. Zamawiający modyfikuje zapis w pkt. XVI 3.2. pkt. 3 o treści: „· wymianę urządzenia na nowe,
wolne od wad – w przypadku powtarzających się awarii wymagających trzykrotnej interwencji
serwisowej.” na następujący: „· wymianę podzespołu (elementu) na nowy, wolny od wad –
w przypadku powtarzających się awarii wymagających trzykrotnej interwencji serwisowej tego
samego podzespołu (elementu), w przypadku, gdy brak jest możliwości wymiany danego
podzespołu (elementu) całe urządzenie podlega wymianie.”
16. Par. 4 ust. 4.2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin płatności był liczony od daty
wystawienia faktury?
Uzasadnienie:
Utrzymanie zapisu w obecnej postaci spowoduje, iż niemożliwe będzie dokładne określenie
terminu płatności.
Odp. Nie.
17. Par. 5 ust. 5.1 pkt. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy
przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania
umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?
Odp. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.
18. Par. 8 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 zamówienia
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 jako procesorem
wg załączonego wzoru.
Odp. 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 zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie
przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć dostęp Wykonawca, wyraża zgodę na
zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
19. Dotyczy zadania nr 1
Czy Zamawiający wymaga, aby chłodzone dodatkowe karuzele na kalibratory, kontrole i próbki
Cito w analizatorze głównym i backup pracowały niezależnie i pozaosiowo od rotoru
odczynnikowego i próbkowego? ( Załącznik nr 2 do siwz – Opis Techniczny, pozycja nr 10 )
Odp. Zamawiający zgodnie z zapisami w pkt. 10 i 11 Załącznika nr 2 do SIWZ wymaga, aby
analizatory były wyposażone w dodatkowe chłodzone karuzele na kalibratory, kontrole i próbki cito
tzn., aby pracowały niezaleznie i pozaosiowo od rotora do odczynników i od rotora do probówek.
20. Dotyczy zadania nr 1
Czy do podanej przewidywanej ilości oznaczeń w Zadaniu nr 1 należy doliczyć testy na
kalibracje i kontrolę? Jeśli tak to prosimy o podanie harmonogramu kontroli – ile razy w tygodniu
będą wykonywane i czy z tą samą częstotliwością dla wszystkich testów także tych, które nie będą
wykonywane codziennie.
Odp. Zamawiający do przewidywanej ilości oznaczeń doliczył testy na kalibrację i kontrole.

21. Dotyczy zadania nr 1
Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane odczynniki i analizator w zadaniu nr 1 stanowiły
spójny system analityczny i były produkowane przez tego samego producenta?
Odp. Zamawiający wymaga, aby oferowane w zadaniu nr 1 odczynniki i analizator stanowiły spójny
system analityczny i były produkowane przez tego samego producenta. Zamawiający dopuszcza
zaoferowane maksimum 4 odczynników dla parametrów wykonywanych w mniejszych ilościach od
innego producenta niż oferowane analizatory, pod warunkiem, że ich jakość można zweryfikować
w kontrolach zewnątrzlaboratoryjnych.
22. Dotyczy zadania nr 1
Czy w związku z zapisem w punkcie 16 Załącznika nr 2, w Zadaniu nr 1 „System ciągłego
dostawiania próbek badanych” Zamawiający wymaga, aby oba analizatory wyposażone były
w podajniki próbek umożliwiające ciągłe dostawiania próbek do analizatorów w statywach?
Odp. Tak, „System ciągłego dostawiania próbek badanych” w pkt. 16 Załącznika nr 2 do SIWZ to wg
Zamawiającego podajniki umożliwiające ciągłe dostawianie próbek do analizatorów w statywach.
23. Dotyczy zadania nr 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w przypadku niektórych odczynników biochemicznych
zaproponować możliwość ich porcjowania do oferowanych przez wykonawcę mniejszych
opakowań i zaoferować ich ilości zgodnie z podaną w ulotce odczynnikowej informacją o
trwałości odczynnika po otwarciu przechowywanego w analizatorze? Zgoda na w/w rozwiązanie
pozwoli na ekonomiczne wykorzystanie odczynników.
Odp. Tak, Zamawiający wyrazi zgodę, aby w przypadku niektórych odczynników biochemicznych
zaproponować możliwość ich porcjowania do oferowanych przez wykonawcę mniejszych opakowań
i zaoferować ich ilości zgodnie z podaną w ulotce odczynnikowej informacją o trwałości odczynnika
po otwarciu przechowywanego w analizatorze.
24. Dotyczy zadania nr 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 3 odczynników (CK, UIBC, lipaza), które przed
wstawieniem na pokład analizatora wymagają połączenia dwóch części składowych?
Odp. Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynników do oznaczania CK, UIBC i lipazy,
które przed wstawieniem na pokład analizatora wymagają połączenia dwóch części składowych
25. Dotyczy zadania nr 1
Czy w związku z zapisem „Analizator główny i backup wyposażony w dodatkowe, chłodzone
karuzele na kalibratrory, kontrole i próbki cito z możliwością identyfikacji kodów kreskowych”
Zamawiający wymaga aby oferowane analizatory były wyposażone w dodatkowe, chłodzone
karuzele na kalibratory, kontrole i próbki cito z możliwością identyfikowania tych wszystkich
próbek za pomocą kodów kreskowych?
Odp. Zamawiający wymaga, aby oferowane analizatory były wyposażone w dodatkowe, chłodzone
karuzele na kalibratory, kontrole i próbki cito z możliwością identyfikowania tych wszystkich próbek
za pomocą kodów kreskowych.
26. Dotyczy zadania nr 1
Czy Zamawiający wymaga aby każdy z analizatorów biochemicznych posiadał przystawkę ISE
o wydajności minimum 350 oznaczeń/h?
Odp. Zamawiający wymaga, aby każdy z analizatorów biochemicznych posiadał przystawkę ISE
o wydajności minimum 350 oznaczeń/h.
27. Dotyczy zadania nr 1
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku, jeśli serwis producenta analizatora zobowiązuje się do
wszelkich procedur konserwacyjnych elektrody referencyjnej nie ma konieczności oferowania
w postępowaniu przetargowym jakichkolwiek płynów niezbędnych do konserwacji tej elektrody.
Płyny te są dostarczane przez serwis producenta w czasie konserwacji tej elektrody.?
Odp. Jeśli serwis producenta analizatora zobowiązuje się do wszelkich procedur konserwacyjnych
elektrody referencyjnej i płyny niezbędne do wykonania tych czynności będą dostarczane przez serwis
to nie ma konieczności oferowania w postępowaniu przetargowym jakichkolwiek płynów niezbędnych
do konserwacji tej elektrody. W takim przypadku należy wpisać do formularza cenowego powyższą
informację.

28. Dotyczy zadania nr 1
Czy jeśli w instrukcji obsługi podano jedynie okres gwarancji, jakim objęta jest lampa fotometru
z zaleceniem wymiany po okresie gwarancji, a jej wymiana w procedurach konserwacyjnych
zalecana jest „co roku lub w razie potrzeby” można w postępowaniu przetargowym zaoferować
ilość lamp fotometru kierując się najlepszą wiedzą i doświadczeniami producenta?
Odp. Tak.
29. SIWZ XVI – Ogólne warunki umowy
3.2 tiret 1 i 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu do 48 godzin w dni
robocze?
Odp. Nie.
30. SIWZ XVI – Ogólne warunki umowy
3.2 tiret 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na przekształcenie postanowienia umownego
w następujący sposób: ,,wymianę urządzenia na inne, wolne od wad o tożsamych parametrach –
w przypadku powtarzających się awarii tego samego podzespołu wymagających trzykrotnej
interwencji serwisowej.”
Odp. Nie.
31. Dotyczy zadania nr 3:
Prosimy o podanie numerów wymaganej kontroli międzynarodowej Randox.
Odp. Numery wymaganej kontroli międzynarodowej Randox:
− RQ 9130 Immunologia miesięczna 55 parametrów
− RQ 9141 Immunologia ozn. spec. I 10 parametrów
− RQ 9137 Matczyne testy przesiewowe 6 parametrów.
32. Dotyczy: Ogólne warunki umowy:
Dotyczy punktu 1.5. Prosimy o wyjaśnienie czy cała treść punktu dotyczy jedynie pakietu 5?
Odp. Pkt. XVI. 1.5. SIWZ dotyczy zadania 5.
33. Dotyczy: Ogólne warunki umowy:
Prosimy o zmianę słowa „bezpłatnie” na zwrot „w ramach wynagrodzenia umownego”.
Odp. Patrz odpowiedź na pytanie 13.
34. Dotyczy: Ogólne warunki umowy:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na cesję należności? Jeżeli tak, prosimy o zmianę odpowiedniego
zapisu w treści umowy.
Odp. Nie.
35. Dotyczy: Ogólne warunki umowy:
Prosimy o potwierdzenie, że przez dni robocze Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do
piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Odp. Przez dni robocze Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy.
36. Dotyczy punktu 2.7: Prosimy o wprowadzenie 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji w przyjętej formie reklamacje są uznawane automatycznie, co może prowadzić do nadużyć tej
instytucji.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanego zapisu.
37. Dotyczy punktu 3.2: Prosimy o zmianę treści na „urządzenie zastępcze w okresie napraw
przekraczających 21 dni”. W przypadku, gdy czas naprawy będzie dłuższy Wykonawca
zobowiązuje się w terminie 21 dni dostarczyć na swój koszt Zamawiającemu urządzenie zastępcze
o identycznym zastosowaniu i nie gorszych parametrach technicznych w celu umożliwienia
Zamawiającemu dalszej bieżącej eksploatacji w czasie naprawy. W przypadku niedotrzymania
terminu dostarczenia urządzenia zastępczego Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia
uzasadnionych i udokumentowanych kosztów badań zleconych innym podmiotom do czasu
dostawy urządzenia zastępczego lub do czasu uruchomienia naprawionego Analizatora
w siedzibie Zamawiającego.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowana zmianę.
38. Prosimy o dodanie punktu 3.4 i kolejnych, o następującej treści:
„Zamawiający zobowiązuje się do korzystania z aparatu zgodnie z jego przeznaczeniem, w sposób
odpowiadający jego właściwościom, zgodnie z wymaganiami prawidłowej / należytej
eksploatacji, instrukcją obsługi oraz w miejscu zainstalowania, z zastosowaniem jedynie
odczynników dostarczonych przez Wykonawcę. Zmiana miejsca instalacji i korzystania z aparatu
może być dokonana jedynie za pisemną, pod rygorem nieważności, zgodą Wykonawcy.
Zamawiający nie ma prawa oddawać aparatu do używania przez podmiot trzeci, czy to odpłatnego
czy to nieodpłatnego.”
Zamawiający nie ma prawa dokonywania żadnych napraw, przeróbek ani modyfikacji aparatu
oraz zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Wykonawcy o każdej awarii bądź
uszkodzeniu aparatu. Obowiązek niezwłocznego powiadomienia dotyczy odpowiednio sytuacji,
kiedy aparat zostanie zniszczony lub utracony.
Za naprawy nie objęte usługami serwisowymi, Wykonawca obciąży kosztami Zamawiającego.
Celem wykonania usług serwisowych personel Wykonawca uzyska dostęp do aparatu w terminach
wcześniej przez Strony uzgodnionych.
W ramach usług serwisowych Wykonawca dokona na swój koszt wszelkich koniecznych napraw
aparatu, z wyjątkiem awarii / uszkodzeń lub wywołanych nimi wad powstałych z przyczyn
zewnętrznych, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, lub z przyczyn, za które
odpowiedzialność ponosi Zamawiający lub osoby trzecie, takich jak np.: urazy mechaniczne,
zanieczyszczenia, zalania, zjawiska atmosferyczne, obsługa niezgodna z instrukcją obsługi,
zmiana warunków instalacji aparatu wbrew zaleceniom, eksploatacja niezgodna
z przeznaczeniem, samowolne naprawy, przeróbki, modyfikacje.
Zakresem usług serwisowych nie są objęte czynności wymienione w instrukcji obsługi oraz
należące do normalnej obsługi eksploatacyjnej. Zakresem usług serwisowych nie są również
objęte naprawy oraz rozwiązywanie problemów eksploatacyjnych w przypadku użycia akcesoriów
innych niż zalecanych przez Wykonawcę lub użycia odczynników innych niż dostarczane przez
Wykonawcę.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanych zapisów.
39. Dotyczy punktu 5: Prosimy o dodanie treści:
„Wysokość kary umownej z tego tytułu ograniczona zostaje do 10% wynagrodzenia umownego
netto.”
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie zaproponowanego zapisu.
40. Dotyczy punktu 5: Prosimy o dodanie akapitu o treści:
„Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa
nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym
zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub
pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym
z tytułu kar umownych) ograniczona jest do 15% wynagrodzenia netto. Wykonawca nie ponosi
w takiej sytuacji odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane,
utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe,
odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom.”
Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której
standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy,
w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna
przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie
funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie
odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata
Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar
umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym
czynnikiem „motywującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie zaproponowanego zapisu.
41. Dotyczy SIWZ, Rozdział XVI - Ogólne warunki umowy:
Pkt. 2.5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostarczane odczynniki zawierały na opakowaniach
wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje w języku polskim lub
informacje te były wyrażone za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów
zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych?
Jeżeli tak, prosimy również o odpowiednią modyfikację ww. postanowienia warunków umowy.

Odp. Patrz odpowiedź na pytanie 5 i 6.
42. Dotyczy SIWZ, Rozdział XVI - Ogólne warunki umowy:
Pkt. 2.6: Prosimy o usunięcie ww. postanowienia warunków umowy.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami aby móc zbierać odpady po środkach niebezpiecznych,
zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, wymagane jest zezwolenie
na zbieranie odpadów. Ponadto wytwórca odpadu zobowiązany jest do przekazania odpadu firmie,
która posiada stosowne zezwolenia. Przyjęcie odpadu bez stosownych zezwoleń grozi karą
zarówno po stronie przekazującego, jak i przyjmującego odpad. W związku z powyższym
scedowanie odpowiedzialności odbioru pustych opakowań po odczynnikach na Wykonawcę jest
niezgodne z prawem, ponieważ to Zamawiający jest wytwórcą odpadu i on powinien zutylizować
powstały odpad, bez względu na to czy jest on niebezpieczny czy nie.
Odp. Zamawiający wykreśla z SIWZ punkt XVI 2.6. o treści: „2.6. Wykonawca systematycznie
będzie odbierał na swój koszt opakowania po odczynnikach zawierających w swoim składzie
substancje niebezpieczne.”
43. Dotyczy SIWZ, Rozdział XVI - Ogólne warunki umowy:
Pkt. 2.7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie po słowach „wadliwy towar na
pełnowartościowy” wyrażenia „w przypadku uznania reklamacji za zasadną”?
Zapis w dotychczasowym brzmieniu narzuca Wykonawcy obowiązek wymiany towaru na wolny
do 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.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.
44. Dotyczy SIWZ, Rozdział XVI - Ogólne warunki umowy:
Pkt. 2.10: Prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:
„za wyjątkiem okoliczności, gdy Zamawiający 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”.
Wykonawca na mocy postanowień umowy zobowiązany jest do sukcesywnego świadczenia
przedmiotu umowy na rzecz Zamawiającego. Powyższym zapisem Zamawiający dokonał
ograniczeń praw Wykonawcy przynależnych mu w przypadku nie wykonania zobowiązania
Zamawiającego, mianowicie, w przypadku braku zapłaty za dostarczoną część przedmiotu
zamówienia. W stosunkach zobowiązaniowych wynikających z umów wzajemnych jest regułą, że
każda ze stron, zobowiązując się do świadczenia, czyni to w przekonaniu, iż otrzyma ekwiwalent
swego świadczenia od kontrahenta, dlatego też zgodnie z art. 552 KC gdy kupujący dopuszcza się
zwłoki z zapłatą ceny na dostarczony towar i powstaje przypuszczenie że zapłata za towar który
będzie dostarczony później nie nastąpi, sprzedawca może powstrzymać się z dostarczeniem
pozostałego towaru wyznaczając dodatkowy termin do zabezpieczenia zapłaty.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w pkt. XVI. 2.10.
45. Dotyczy SIWZ, Rozdział XVI - Ogólne warunki umowy:
Pkt. 3.2 tiret trzeci: Prosimy o uzupełnienie postanowienia poprzez dodanie po zwrocie „(…)
trzykrotnej interwencji serwisowej” zapisu w brzmieniu: „dotyczącej określonego elementu lub
podzespołu”.
Odp. Patrz odpowiedź na pytanie 15.
46. Dotyczy SIWZ, Rozdział XVI - Ogólne warunki umowy:
Pkt. 4.2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację sposobu rozliczania za dostawy towaru,
gdyż ze względów technicznych i księgowych po stronie Wykonawcy nie ma możliwości
wystawiania faktur zbiorczych? Jeżeli tak prosimy o modyfikację ww. postanowienia poprzez
zastąpienie zapisu „fakturą zbiorczą za miesięczny okres rozliczeniowy, płatna przelewem z
terminem płatności 60 dni od daty doręczenia faktury potwierdzającej dostawę towaru””
wyrażeniem „na podstawie faktury wystawianej po każdorazowo zrealizowanej dostawie, płatna
przelewem z terminem płatności 30 dni od dnia wystawienia faktury. Jeżeli Zamawiający
otrzyma fakturę po upływie 5 dni od daty jej wystawienia, termin płatności liczy się od dnia
otrzymania faktury przez Zamawiającego”.
Odp. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

47. Dotyczy SIWZ, Rozdział XVI - Ogólne warunki umowy:
Pkt. 4.3: Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby dostarczany dokument WZ nie zawierał cen
dostarczonego asortymentu?
Ze względu na stosowaną przez Wykonawcę politykę bezpieczeństwa i ochronę danych
stanowiących informację handlowe w szczególności ceny dostarczanego asortymentu
umieszczane są jedynie na fakturach wysyłanych po zrealizowaniu dostawy.
Odp. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.
48. Dotyczy SIWZ, Rozdział XVI - Ogólne warunki umowy:
Pkt. 4.5: Prosimy o uzupełnienie zdania pierwszego ww. postanowienia doprecyzując rodzaj
odsetek ustawowych, poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:
„zgodnie z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. za
każdy dzień opóźnienia w zapłacie.”
Odp. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.
49. Dotyczy SIWZ, Rozdział XVI - Ogólne warunki umowy:
Pkt. 4.5: Prosimy o uzupełnienie zdania drugiego poprzez dodanie postanowienia w następującym
brzmieniu:
„chyba że zwłoka w zapłacie przekracza 45 dni, wówczas Wykonawca będzie uprawniony do
powstrzymania się ze spełnieniem obowiązku kolejnych dostaw do dnia zapłaty całości zaległych
należności”.
W stosunkach zobowiązaniowych wynikających z umów wzajemnych jest regułą, że każda ze
stron, zobowiązując się do świadczenia, czyni to w przekonaniu, iż otrzyma ekwiwalent swego
świadczenia od kontrahenta, dlatego też zgodnie z art. 552 KC gdy kupujący dopuszcza się
zwłoki z zapłatą ceny na dostarczony towar i powstaje przypuszczenie że zapłata za towar który
będzie dostarczony później nie nastąpi, sprzedawca może powstrzymać się z dostarczeniem
pozostałego towaru wyznaczając dodatkowy termin do zabezpieczenia zapłaty.
Odp. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.
50. Dotyczy SIWZ, Rozdział XVI - Ogólne warunki umowy:
Pkt. 5.1 tiret pierwszy: Prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia umowy poprzez dodanie
zapisu w brzmieniu:
„za wyjątkiem okoliczności, gdy opóźnienie w dostawie wynika z faktu, iż Zamawiający zalega
z płatnościami za dostarczony towar ponad 45 dni licząc od terminu zapłaty”.
Odp. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.
51. Dotyczy SIWZ, Rozdział XVI - Ogólne warunki umowy:
Pkt. 5: Prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia wzoru umowy poprzez dodanie zapisu
w brzmieniu:
„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową w wysokości 5% wartości netto niezrealizowanej
części umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego,
z wyłączeniem okoliczności, o której mowa w pkt. 7 warunków umowy”.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w pkt. XVI 5.
52. Dotyczy SIWZ, Rozdział XVI - Ogólne warunki umowy:
Pkt. 8: Prosimy o doprecyzowanie, czy osoba wskazana do nadzoru nad prawidłową realizacją
umowy ze strony Zamawiającego jest osobą odpowiedzialną za składanie zamówień. Czy
zamówienia podpisane/zatwierdzone wyłącznie/tylko przez tą osobę mają być realizowane?
Jeżeli tak, prosimy o wskazanie kilku osób w celu uniknięcie sytuacji braku realizacji
(wstrzymania) zamówienia z powodu nieobecności przedstawiciela Zamawiającego i podpisania
zamówienia przez inną osobę.
Odp. Osoba wskazana do nadzoru nad prawidłową realizacją umowy ze strony Zamawiającego nie
będzie osobą odpowiedzialną za składanie zamówień. Zamówienia składać będą pracownicy
Laboratorium Analitycznego Zamawiającego.
53. Dotyczy SIWZ, Rozdział XVI - Ogólne warunki umowy:
Na postawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych prosimy
o uzupełnienie warunków umowy poprzez dodanie postanowień w brzmieniu:
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 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:
− ochrony i zabezpieczenia danych zgodnie z wymogami ustaw,
− przetwarzania informacji i danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym
w umowie,
− zachowania w tajemnicy danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją umowy
− zwrotu wszelkich zawierających dane osobowe nośników danych przekazanych przez
Zmawiającego oraz trwałego zniszczenia wszystkich ich kopii,
− niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o każdym przypadku naruszenia
bezpieczeństwa danych.
Zachowanie poufności informacji, o których mowa w ust. 1 obowiązuje Wykonawcę także po
rozwiązaniu umowy.
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.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanego zapisu.

