Puck, dn. 28 maja 2020 r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na sukcesywne dostawy odczynników i materiałów eksploatacyjnych wraz z
dzierżawą analizatorów do oznaczania parametrów immunochemicznych oraz parametrów
równowagi kwasowo-zasadowej, znak ZP/02/2020

Działając na podstawie art. 38 ust 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone w
toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców, udziela następujących wyjaśnień
dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz dokonuje zmiany jej treści.

1.

2.

3.

4.

Czy Zamawiający dopuści analizator immunochemiczny z 2014 roku po pełnym przeglądzie
technicznym?
Odpowiedź
Tak, Zamawiający dopuści analizator immunochemiczny z 2014 r. po pełnym przeglądzie
technicznym.
Dot. Załącznik nr 4 do SIWZ - umowa
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie pisemnej przy wykorzystaniu
kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?
W obecnej sytuacji epidemii Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do
komunikowania się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi
własnoręcznemu. Potwierdzenie tej zasady znajduje się w art. 78(1) kodeksu cywilnego, który
zrównuje kwalifikowany podpis elektroniczny z podpisem własnoręcznym.
Odpowiedź
Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie pisemnej przy wykorzystaniu
kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
Par. 4 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin płatności był liczony od daty
wystawienia faktury?
Odpowiedź
Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.
Par. 5 ust. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dokumenty dostarczone były w formie
elektronicznej (CD, email, strona internetowa)?
Odpowiedź
W par. 4 wzoru umowy, dodaje się ust. 6, 7 i 8 o brzmieniu:

Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS
Nr KRS 0000462529, NIP: 587 170 04 18, REGON: 000308229
Kapitał zakładowy 7 041 846,74 PLN

-

(6)Strony akceptują wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, w formacie

PDF: faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie z art. 106n ustawy z
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2016 r., Nr 710, z
późn. zm.).
- (7)Faktury elektroniczne będą Zamawiającemu wysyłane na adres e-mail: lab@szpitalpucki.pl
Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania Wykonawcy o każdorazowej zmianie ww.
adresu mailowego.
- (8)Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie e-faktur ze strony Zamawiającego jest p.
Krystyna Lewicka oraz p. Mirosława Sarnowska
Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie w formie elektronicznej karty charakterystyki, na
adres e-mail wskazany w odniesieniu do faktur.
5. Par. 5 ust. 10 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?
Odpowiedź
W par. 5 ust. 5 wzoru umowy Zamawiający przyjął dla rozpatrzenia reklamacji formę pisemną
oraz określił termin jej rozpatrzenia. Zamawiający nie widzi powodu, aby stosować dodatkowe
pisemne wezwanie w przypadku nienależytego wykonywania umowy.
6. Par. 6 ust. 2 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu ubezpieczenia aparatury określonego w
niniejszym postanowieniu umowy?
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.
7. Par. 6 ust. 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa ,,bezpłatnych’’ na ,,w ramach
czynszu dzierżawnego?
Odpowiedź
Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę słowa ,,bezpłatnych’’ na ,,w ramach czynszu
dzierżawnego”. Par. 6 ust. 11 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:
Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania okresowych przeglądów i konserwacji aparatury, w
ramach czynszu dzierżawnego, nie rzadziej jednak niż raz na 12 miesięcy.
8. Par. 6 ust. 13 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "dni" na "dni robocze"?
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę. Par. 6 ust. 13, zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
W przypadku uszkodzenia aparatury z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, a niemożliwych
do usunięcia, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznej wymiany wadliwego elementu lub
urządzenia w terminie do 3 dni roboczych.
9. Par. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający
może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.’’
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.
10. Par. 8 ust. 1 lit. a - b Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”?
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.
11. Par. 8 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru
umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia
brutto dotyczącego niezrealizowanej części umowy?
Uzasadnienie:
Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla
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przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary
umownej naliczanej 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.
Odpowiedź
Tak, Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy. Par 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
Za odstąpienie od umowy lub jej wypowiedzenie przez którąkolwiek ze stron, strona po której
leżą przyczyny odstąpienia zapłaci drugiej stronie karę umowną w wysokości 10% wartości
niezrealizowanej części niniejszej umowy, z wyłączeniem okoliczności określonych w art. 145
ust. 1 ustawy Pzp.
Par. 8 ust. 3 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?
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.
Par. 11 (Przetwarzanie danych osobowych) Czy 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? Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
zawarta zostałaby z Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru.
Odpowiedź
Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych.
Zgodnie z rekomendacją UZP zwracamy się z prośbą o umożliwienie składania ofert w formie
elektronicznej. Oferta podpisana zostanie wymaganym kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Urząd Zamówień Publicznych zaleca, aby komunikacją elektroniczną objąć
wszelką korespondencję w tym składanie ofert. Zastosowanie komunikacji elektronicznej
możliwe jest nie tylko przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ale
także
w
jego
trakcie.
(w
załączeniu
komunikat
UZP)
https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozeniaepidemicznego
Odpowiedź
Zgodnie z pkt XIII.4 SIWZ, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje,
przesyłane będą pocztą elektroniczną, na adres zp@szpitalpucki.pl, z zastrzeżeniem czynności
oraz dokumentów, dla których w ustawie Pzp lub Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
27.07.2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. poz. 1126),
przewidziano inną formę.
W przypadku negatywnej odpowiedzi
Prosimy o dopuszczenie złożenia oferty w formie elektronicznej, podpisanej podpisem
elektronicznym i wysłanej za pośrednictwem poczty e-mail, spakowanej w plik do którego
otwarcia hasło zostanie przesłane na 30 minut przed otwarcie ofert.
Odpowiedź
Z uwagi na wydłużony w związku z panującą sytuacja termin składania ofert, Zamawiający
podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie formy złożenia oferty.

16. Dotyczy parametrów granicznych pkt. 32 ( analizator immunochemiczny) pkt 26.(oznaczanie
parametrów krytycznych)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu: " dostępność serwisu całodobowa /zgłoszenie
telefoniczne" na "Możliwość zgłaszania awarii i usterek non-stop tj. 24/7?
Możliwość kontaktu telefonicznego z Inżynierem Serwisu/Specjalistą Technicznym
Odpowiedź
Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu: " dostępność serwisu całodobowa
/zgłoszenie telefoniczne" na "Możliwość zgłaszania awarii i usterek non-stop tj. 24/7. Możliwość
kontaktu telefonicznego z Inżynierem Serwisu/Specjalistą Technicznym.

poważaniem

Wyk. K.T.
Data wyk.: 26.05.2020r

