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WSZYSCY WYKONAWCY

dotyczy: postępowania nr 10/2014 na dzierżawę analizatora do oznaczania jonów, analizatora
hematologicznego, analizatora równowagi kwasowo-zasadowej wraz z dostawą odczynników na potrzeby
Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2010r., Nr 113, poz. 759 ze zmn.) Zamawiający informuje, iż w dniu 13 09.2014r. wpłynęły pytania do
postępowania nr 10/2014 na dzierżawę analizatora do oznaczania jonów, analizatora hematologicznego,
analizatora równowagi kwasowo-zasadowej wraz z dostawą odczynników na potrzeby Powiatowego
Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o.
zadanie nr 2 - „parametry graniczne dla automatycznego analizatora jonoselektywnego”
pyt 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu, którego objętość próbki w kapilarze wynosi 95
µl?
Odp: Tak.
Pyt 2 Mając na uwadze iż najwyższą wiarygodność (jakość) kontroli aparatu jonoselektywnego można uzyskać
jedynie w przypadku roztworów kontrolnych jednokrotnego użycia które konfekcjonowane są w szklane
ampułki, czy Zamawiający wymaga kontroli ampułkowych (które są w ofercie każdego producenta aparatów
jonoselektywnych)?
Odp: Nie wymaga, dopuszcza również takie konfekcjonowanie.
W tym samy dniu wpłynęły kolejne pytania:
Dotyczy wzoru umowy na dostawę analizatora równowagi kwasowo – zasadowej
pyt 1 Ust. 14 Prosimy o uzupełnienie postanowienia poprzez dodanie zapisu w brzmieniu: „za wyjątkiem
okoliczności, gdy konieczność dokonania naprawy powstała z winy Zamawiającego na skutek nieprawidłowej
eksploatacji przedmiotu dzierżawy. Wówczas koszty napraw i części zamiennych pokrywa Zamawiający”.
Odp: Przychylamy się do powyższego zapisu.
Pyt 2 Ust. 14, 20, 22, 25 Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wyrażenia „bezpłatnie” na „w ramach czynszu
dzierżawnego”?
Odp: Przychylamy się do powyższego zapisu i naniósł zmiany do umowy. Nowy projekt umowy w załączeniu
do niniejszego pisma.
Ust. 18 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu – „zmniejszenie nie może przekraczać 20% całkowitej
wartości umowy”. Zgodnie z opinią UZP instytucja prawa opcji zakłada, że zamawiający każdorazowo określa
minimalny poziom zamówienia, który zostanie na pewno zrealizowany, co pozwala wykonawcom na rzetelne i
właściwe dokonanie wyceny oferty, wskazując jednocześnie dodatkowy zakres, którego realizacja jest
uzależniona od wskazanych w kontrakcie okoliczności i stanowi uprawnienie zamawiającego, z którego może, ale
nie musi on skorzystać. W orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 11 stycznia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP
22/07) Izba wskazała, że niedopuszczalną praktyka jest określenie przez zamawiającego jedynie górnej granicy
swojego zobowiązania, bez wskazania nawet minimalnej ilości, czy wartości, którą na pewno wyda na potrzeby
realizacji przedmiotu zamówienia. „Taki sposób określenia przedmiotu zamówienia nie spełnia wymogów art. 29
ust. 2 ustawy Pzp, który nakazuje, aby przedmiot zamówienia był opisany w sposób wyczerpujący i konkretny”.
Izba uznała ponadto w tym przypadku, że „zamawiający zastosował praktykę handlową, która pozostawia

wykonawcę w niepewności, co do zakresu, jaki uda mu się zrealizować w ramach umowy, oraz uniemożliwia
kalkulację ceny umownej. W efekcie na wykonawcę zostaje przerzucone całe ryzyko gospodarcze kontraktu, co z
kolei stoi w sprzeczności z zasada równości stron umowy”. Instytucja prawa opcji pozwala zatem na precyzyjne
określenie poziomu zamówienia, który zostanie przez zamawiającego zrealizowany, co pozwala wykonawcom na
prawidłowe dokonanie wyceny oferty (por. wyrok KIO z dnia 23 lipca 2010 r., sygn. akt KIO/UZP 1447/10, wyrok
KIO z dnia, sygn. akt KIO/UZP 2376/10).
Odp: Zamawiający ma zamiar realizować zamówienie w umownie przyjętych szacunkowych ilościach. Ilość
wykonywanych badań są ruchome w związku z czym nie wyrażamy zgody na powyższy zapis.
pyt 3 Ust. 26 Prosimy o wykreślenie tego ustępu. Zapis w obecnej postaci nie wpisuje się w ramy instytucji prawa
pierwokupu. Prawo pierwokupu jako uprawnienie pierwszeństwa w zakupie oznaczonej rzeczy na wypadek,
gdyby jej właściciel zamierzał sprzedać ją osobie trzeciej wykonuje się po cenie ustalonej między Sprzedawcą, a
osobą trzecią w umowie sprzedaży (warunkowej).
Odp: Zamawiający skreśla zapis pkt. 26.
Pyt 4 Ust. 29 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu na zgłoszenie serwisu, aby następowało ono
następnego dnia roboczego po otrzymaniu zgłoszenia?
Odp: Tak, ulega zmianie zapis tego pkt.
Pyt 5 Ust. 32 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po
bezskutecznym pisemnym wezwaniu drugiej strony do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem
dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?
Odp: Tak, dodaje się zapis do pkt. 31.
W dniu 14.10.2014 r. zwrócono się z prośbą o wyjaśnienie czy wyrażą Państwo zgodę na następujące
zmiany:
Ι. Dotyczy SIWZ, Część I, Punkt 9.14.3:
Zamawiający ww. punkcie SIWZ wymaga dołączenia do oferty dokumentu – aplikacje na aparaty. Prosimy o
wyjaśnienie co Zamawiający ma na myśli oraz o wskazanie czy Wykonawca ma sam sporządzić taki dokument,
gdyż w SIWZ brak dokumentu nr 7 do którego odnosi się Zamawiający w tym punkcie SIWZ
Odp: Zamawiający skreśla obowiązek dołączenia aplikacji na aparaty.
II. Dotyczy SIWZ, Część II – Formularz oferty, Punkt 1 - Zapisy dotyczące wartości oferty:
Prosimy o poprawienie w tircecie dziewiątym omyłki pisarskiej gdyż zamiast 24 miesięcy winno być 36 miesięcy.
Odp: Zamawiający poprawia omyłkę.

III. Dotyczy SIWZ, Część II – Formularz oferty, Punkt 7 - Zapisy dotyczące wartości oferty:
Prosimy o zmianę użytego sformułowania „od daty jej otrzymania przez Zamawiającego” na zwrot „od daty jej
wystawienia przez Wykonawcę”.
Dotychczasowy zapis powoduje, iż niemożliwe jest bezpośrednie ustalenie daty powstania obowiązku
podatkowego oraz dokładne określenie początku biegu terminu płatności. Ponadto zgodnie z art. 8 ust. 5

ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. w sytuacji gdy nie jest możliwe
ustalenie daty otrzymania faktury za dostawę towaru, termin zapłaty może być liczony od dnia otrzymania przez
towaru, co może wpłynąć na skrócenie biegu terminu płatności.
Odp: Zamawiający poprawia zapis. Dołącza do niniejszego pisma nowy SIWZ.
IV. Dotyczy SIWZ, Część III – Istotne postanowienia umowy (w zakresie części 1 zamówienia):
§4 ust. 1 i §11: Prosimy o zmianę wyrażenia „bezpłatnie” na „w ramach czynszu dzierżawnego”.
W istocie koszty serwisu urządzenia zostaną ujęte w kwocie czynszu dzierżawnego, a umowa dzierżawy nie jest
umową pod tytułem darmym.
§6 ust. 1: Zamawiający ww. postanowieniu wskazuje na obowiązek Wykonawcy dostarczania na swój koszt
zestawów do wykonywania dalszych badań, w przypadku wcześniejszego wykorzystania ilości zestawów, z uwagi
na niedoszacowanie przez Wykonawcę ilości zestawów do podanej ilości badań. Prosimy o usunięcie w/w
zapisu, ze względu na fakt, iż Wykonawca szacuje ilości 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.
Na postawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych prosimy o uzupełnienie wzoru
umowy poprzez dodanie postanowień w brzmieniu:
1. W celu realizacji umowy Zamawiający powierza przetwarzanie danych osobowych ze zbioru danych
osobowych ……………….. w trybie art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (Dz. U 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zmian.) zwanej dalej ustawą o ochronie danych
osobowych a Wykonawca zobowiązuje się do ich przetwarzania w zakresie niezbędnym do wykonania
niniejszej umowy.
2. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy o
ochronie danych osobowych.
3. Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie i
celu przewidzianym w niniejszej umowie. Przetwarzanie danych obejmuje w szczególności utrwalanie,
przechowywanie i usuwanie danych.
4. Przekazywanie przetwarzania danych osobowych osobom trzecim Wykonawca nie jest uprawniony do
przekazywania swoim podwykonawcom lub innym osobom danych osobowych uzyskanych od
Zamawiającego w trybie powierzenia bez uprzedniej zgody Zamawiającego.
5. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r., w sprawie
dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim

powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 100 poz. 1024) zwanego dalej rozporządzeniem.
6. Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania przy przetwarzaniu danych osobowych, środków
technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, w zakresie określonym w art. 36-39a
ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzenia.
7. Wykonawca oświadcza, że dostęp do powierzonych danych osobowych mają wyłącznie
pracownicy/współpracownicy Wykonawcy, którym nadano imienne upoważnienia do przetwarzania
danych osobowych, w tym celu Zamawiający upoważnia Wykonawcę do udzielenia w/w upoważnień.
Upoważnienia mogą być ważne tylko do dnia odwołania lub ustania zatrudnienia, nie dłużej jednak niż
do końca obowiązywania niniejszej umowy. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić upoważnienia
wystawione swoim pracownikom/współpracownikom na każde żądanie Zamawiającego.
8. Wykonawca oświadcza, że prowadzi ewidencję pracowników / współpracowników upoważnionych do
przetwarzania danych osobowych.
9. Wykonawca oświadcza, że osoby upoważnione przez niego do przetwarzania danych osobowych, o
których mowa w ust. 3 zostały zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy. Tajemnica ta
obejmuje również wszelkie informacje dotyczące sposobów zabezpieczenia powierzonych do
przetwarzania danych osobowych.
10. Wykonawca odpowiada za szkody jakie powstały wobec Zamawiającego lub osób trzecich w wyniku
niezgodnego z umową o powierzenie przetwarzania danych osobowych. Odpowiedzialność, o której
mowa w niniejszym ustępie wynika z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisów
Kodeksu cywilnego.
11. Wykonawca po zakończeniu przetwarzania danych osobowych zobowiązany jest do niezwłocznego
usunięcia (jeśli jest w ich posiadaniu) powierzonych mu danych.
Odp: Zamawiający przychyla się do powyższych zapisów i dodaje do umowy na dostawę analizatora
hematologicznego. Ponadto Zamawiający dokonał istotnych modyfikacji umów w zakresie
przedmiotowego zamówienia.

Osobą do kontaktu w sprawie jest p. mgr Ewelina Wincza – kierownik działu zam. publicznych 075/74490-33.
Powyższe informacje są wiążące dla stron postępowania z chwilą ich otrzymania.

sporządziła: mgr Ewelina Wincza

z poważaniem
Prezes Zarządu
mgr Wiktor Król

