
   

 

 

 

  
 

 

 

Kraków, 30.03.2016 
 

 

 

Wszyscy Wykonawcy 
 

 

 

Dotyczty: Dostawa i sprzedaż odczynników do IVD do jednoczesnego wykrywania materiału genetycznego wirusów HBV 

DNA,HCV RNA,HIV RNA w pojedynczych donacjach metodą automatyczną oraz materiału genetycznego wirusów 

ParvoB19/HAV w pulach metodą automatyczną na tych samych systemach/ analizatorach ze wszystkimi niezbędnymi 

materiałami zużywalnymi i eksploatacyjnymi oraz dzierżawa automatycznych systemów diagnostycznych/analizatorów z 

całkowitym i kompletnym oprzyrządowaniem: ZP-6/16 

 

 
Pytanie:   

1. Czy Zamawiający dopuszcza system który umożliwia zbadanie, zautoryzowanie wyników i wydanie list kwalifikacyjnych dla minimum 

450 pojedynczych donacji w czasie nie dłuższym niż 10 godz., przy jednoczesnym zaoferowaniu analizatora back-up o takiej samej 

wydajności? 

Ponadto proponowany system wykorzystuje odczynniki, które są gotowe do użycia oraz wymaga  minimalnych czynności 

konserwacyjnych, więc umożliwia przeprowadzenie pełnego procesu badania 450 donacji  z uwzględnieniem tych czynności w 

sumarycznym czasie nie dłuższym niż 10 godz. 

Odpowiedź: 

Zamawiający  nie wyraża zgody na proponowaną zmianę 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 

 

Pytania do parametrów ocenianych: 

2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na  modyfikację pkt. 2 parametrów ocenianych na: lub system umożliwiający pracę w trybie ciągłego 

doładowania: wstawienie próbek w dowolnej chwili na pokład aparatu, który samodzielnie pobiera je do badania i pracę w seriach 96 

oznaczeń bez konieczności kalibracji? 

Odpowiedź: 

Zamawiający  nie wyraża zgody na proponowaną zmianę 

------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------- 

 

3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na  modyfikację pkt. 5 parametrów ocenianych na:  waga elementów zużywalnych  potrzebnych do 

wykonania badania (podać wagę).  

Odpowiedź: 

Zamawiający  wyraża zgodę  na proponowaną zmianę 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------- 

 

4 Czy Zamawiający wyraża zgodę na  modyfikację pkt. 7 parametrów ocenianych na:  min. 3 mies. - 2 punkty, ponad 6 mies. - 4 punkty 

Odpowiedź: 

Zamawiający  nie wyraża zgody  na proponowaną zmianę. Dla zamawiającego istotnym jest jak najdłuższy termin ważności 

oferowanych odczynników i materiałów zużywalnych  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------- 

 



   

5. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie aparatu back-up który został wyprodukowany w roku 2015  i wykonał nie więcej niż 5000 

badań?  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga analizatorów/systemów diagnostycznych oraz wszelkiej towarzyszącej im aparatury i urządzeń fabrycznie 

nowych, nieużywanych  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Pytania do wzoru umowy  

Dot. § 1 ust. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin dostawy analizatora wynosił 21 dni od daty podpisania umowy a termin jego 

instalacji 7  dni od daty dostarczenia?" 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. Dla zamawiającego istotnym jest dostarczenie i instalowanie analizatorów w 

późniejszym terminie niż 30 maja 2016. Zmiana ta dotyczy też Punktu H , ppkt 4 SIWZ 

Jednocześnie Zmawiający zmienia brzmienie § 1 ust. 2a: 

„  Termin, o którym mowa w ust. 2 może zostać zmieniony za zgodnym porozumieniem stron. Bieg innych terminów zmienia sie w takim 

przypadku odpowiednio. Zamawiający może także niezależnie od postanowień zdania pierwszego jednostronnie wyznaczyć dokładny, 

późniejszy termin, o którym mowa w ust 2, oraz odpowiednio późniejsze terminy, o których mowa w ust 3c , 4a.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------- 

 

Dot. § 1 ust.2 prosimy o wskazanie pomieszczeń w których Zamawiający planuje zainstalować aparaty oraz umożliwienie 

przeprowadzenia ich wizji lokalnej. 

Odpowiedź: 

Pomieszczenia 3,6 i 3,7. Zamawiający umożliwia wizje lokalną, po wcześniejszym umówieniu  się. Osobą do  kontaktu  jest mgr Jolanta 

Kuśmierczyk, Tel 12 261 88 63 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------- 

 

Dot. § 1 ust.2- prosimy o dodanie zapisu: „W wypadku w którym niezbędne przeróbki obejmowałyby zakres, który wymaga uzyskania 

pozwolenia na budowę, dokonania zgłoszenia czy innych czynności administracyjnych, Termin dostawy, instalacji i wdrożenia liczony jest 

od momentu w którym zgodnie z przepisami prawa możliwe jest rozpoczęcie prac budowlanych” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza przeróbek budowlanych pomieszczeń, w których mają funkcjonować analizatory/automatyczne systemy 

diagnostyczne, ani innych pomieszczeń typu korytarze, stropy w pomieszczeniach pod spodem itd. Zamawiający zwraca uwagę na 

treść załącznika do pkt. F, ppkt. 3 SIWZ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------- 

 

Dot. § 3c Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby ekspertyza byłą przedstawiona w terminie 30 dni od daty wskazania przez Zamawiającego 

organu uprawnionego do jej wydania? 

Odpowiedź: 

Tak, zamawiający poinformuje Wykonawcę o danych podmiotu sporządzającego ekspertyzę niezwłocznie po zawarciu umowy 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------- 

 

Dot. § 1 ust. 5- prosimy o skreślenie zapisu. 

Odpowiedź: 

Nie, zamawiający nie zrezygnuje ze wspomnianego zapisu 



   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------- 

 

Dot. § 1 ust. 7- 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? 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmodyfikuje treść § 1 ust. 7 wprowadzając kolejne zdanie: „Maksymalna liczba osób podlegających szkoleniu wynosi 5”  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------- 

 

Dot. § 3 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę przesłanki naliczenia kary umowny na odstąpienie „z przyczyn zawinionych 

przez Wykonawcę”?  

Uzasadnienie:   

Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik odpowiada za nienależyte wykonanie umowy jeżeli wynika ono z przyczyn za które ponosi 

odpowiedzialność.  

Odpowiedź: 

Zamawiający zmodyfikuje w ten sposób treśc odpowiednich zapisów umowy 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------- 

 

Dot. 3 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary 

umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia 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 naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała 

charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej. 

Dot. § 3 ust. 1a Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia umowy, tak aby wysokość kary umownej była 

liczona od wartości niezrealizowanej w terminie dostawy, a nie od wartości całej umowy? 

Dot. 3 ust. 1b Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary 

umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dot. niezrealizowanej części umowy.? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyrazi zgody na powyższe zmiany, natomiast zamawiający w 3 ust. 1a i ust 1b zmienia współczynnik na 0,002% 

wartości umowy brutto. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Dot. § 3 ust. 3 Prosimy o skreślenie słów „wszelkich strat w tym w szczególności”. Możliwość żądania odszkodowania na zasadach 

ogólnych określona jest w ust. wyżej. 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmodyfikuje w ten sposób treśc odpowiednich zapisów umowy 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------- 

 

Dot. § 3 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „zwłoki na  „opóźnienia” ? 

Odpowiedź: 

Tak 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------- 

 



   

Dot. § 5 Czy w związku z regulacją art. 144 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do wzoru umowy zapisu o 

dopuszczalności wprowadzania zmian, w brzmieniu przedstawionym poniżej? 

1.      Zmiana Umowy może obejmować, w zakresie dozwolonym przepisami ustawy Prawo  zamówień publicznych, w szczególności: 

1.1.   zmianę ilości przedmiotu zamówienia; 

1.2.   zmianę jakości, parametrów lub innych cech charakterystycznych dla przedmiotu zamówienia, w tym zmianę numeru katalogowego 

produktu bądź nazwy własnej produktu;  

1.3.   zmianę elementów składowych przedmiotu zamówienia na zasadzie ich uzupełnienia lub wymiany; 

1.4.  zmianę sposobu konfekcjonowania; 

1.5.   zmianę terminu realizacji dostaw; 

1.6.   zmianę terminu realizacji Umowy; 

1.7.   zmianę okresu obowiązywania umowy, w tym w szczególności o czas konieczny dla  przeprowadzenia kolejnego przetargu na 

analogiczny przedmiot zamówienia. 

2.      Warunkami dokonania zmian wskazanych w ust. 1 powyżej mogą być: 

2.1.   wprowadzony zostanie na rynek przez wykonawcę produkt zmodyfikowany bądź udoskonalony, bądź 

2.2.   wystąpi przejściowy brak produktu przy jednoczesnej możliwości dostarczenia produktu zamiennego o parametrach nie gorszych 

od produktu objętego Umową, bądź  

2.3.   nastąpi zmiana organizacyjna po stronie Zamawiającego, w szczególności w zakresie organizacji pracy laboratorium, bądź 

2.4.   nastąpi zmiana w zakresie liczby badań objętych zapotrzebowaniem Zamawiającego, bądź   

2.5.   wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na wykonywaniu świadczeń 

diagnostycznych, bądź 

2.6.   w wyniku zmiany Umowy możliwe będzie podniesienie poziomu/jakości badań wykonywanych przez Zamawiającego, bądź 

2.7.   będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii, bądź 

2.8.   będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa, bądź 

 2.9.   zmiana w inny sposób dostarczy pożytku Zamawiającemu 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę jedynie w zakresie zmiany nazwy własnej dostarczanego przedmiotu zamówienia, zmiany numerów 

katalogowych dostarczanych odczynników lub zmiany nazwy własnej przedmiotu zamówienia, nie zmienaiąc jednocześnie samego 

przedmiotu zamówienia.  

Zamawiający dopuści zmianę terminu realizacji dostaw odczynników, jednakże tyko za zgodnym porozumieniem stron.  

Zamawiający dopuści także skrócenie umowy przez zamawiającego, jeżeli w wyniku zmiany regulacji zewnętrznych dotyczących 

sposobu prowadzenia przedmiotowych badań przez Zamawiającego nie będzie możliwe dalsze realizowanie przedmiotu umowy w 

sposób zgodny ze wspomnianymi regulacjami 

W zakresie punku 1.1. oraz 2.4 opcje w zakresie ilości odczynników i długości trwania umowy są wyjaśnione w §6 umowy 

---------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- 

 

Dot. § 5 Czy w związku z obowiązującym od dnia 19.10.2014 art. 142 ust. 5 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 

wyrazi zgodę na wprowadzenie do wzoru umowy postanowienia o następującym brzmieniu: 

„Zgodnie z art. 142 ust. 5 pkt 1)ustawy Prawa zamówień publicznych, w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) w 

trakcie obowiązywania Umowy, Strony postanawiają, że do cen netto przedmiotów objętych umową doliczany będzie podatek od towarów 

i usług według nowej stawki od momentu wejścia w życie nowej stawki podatku VAT .’’ 

Uzasadnienie: 



   

Art. 142 ust. 5 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych nakłada na Zamawiających obowiązek umieszczenia w umowie o zamówienie 

publiczne zawartej na okres dłuższy niż 12 miesięcy postanowienia dotyczącego zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany 

stawki podatku od towarów i usług. Zaproponowany powyżej zapis przewidujący waloryzację wynagrodzenia umownego zapewnia 

realizację przez Zamawiającego nałożonego na niego obowiązku. 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmodyfikuje w ten sposób treść odpowiednich zapisów umowy 

 

Dot. § 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu obowiązywania umowy do 44 miesięcy? 

Uzasadnienie: 

Dłuższy termin trwania umowy niż 44 miesiące narazi Zamawiającego na konieczność amortyzowania przedmiotu umowy, a tym samym 

zwiększy po jego stronie koszty kontraktu.  

 

Odpowiedź: 

Na chwile obecną Zamawiający przewiduje termin trwania umowy na cztery lata od zawarcia, z możliwością jej skrócenia na podstawie 

przesłanek zawartych w umowie.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------- 

 

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 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę  

 

 

 

Jolanta Zatorska 


