Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
Zdrowie Pacjenta naszą największą wartością
DZp.LLb.660.661.663.707.1.2016

Rybnik, 03.02.2017 r.
Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy:

zamówienia publicznego zorganizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na
dzierżawę analizatorów wraz z dostawami odczynników, dzierżawę czytnika moczu
wraz z dostawami pasków do analizy moczu oraz dostawy odczynników, sprzętu
laboratoryjnego i międzynarodowej kontroli jakości dla potrzeb SP ZOZ
Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
(DZp.LLb.660.661.663.707.1.2016)
WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 4 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 4
Z DNIA 03.02.2017 r.

W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, Dyrektor SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych w Rybniku, działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), wyjaśnia co następuje
oraz wprowadza do SIWZ następujące zmiany:
Pytanie 1
Dotyczy SIWZ, Rozdział VI. Okres gwarancji, ust. 2:
Prosimy o zmianę treści niniejszego postanowienia poprzez zastąpienie użytego sformułowania „od
momentu zgłoszenia reklamacji” zwrotem „od momentu uznania reklamacji”.
Zapis w dotychczasowym brzmieniu narzuca Wykonawcy obowiązek wymiany towaru na nowy,
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 wymiany towaru na nowy, wolny od wad w przypadku uzasadnionych reklamacji, a nie
każdych.
Jeżeli tak, prosimy również o odpowiednią modyfikację postanowienia zawartego w §7 ust. 2
Projektu umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.
Pytanie 2
Dotyczy SIWZ, Projekt umowy - Załącznik nr 5b:
§1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie ustępu w brzmieniu:
„W okresie gwarancji, gdy konieczność dokonania napraw powstała z winy Zamawiającego na
skutek nieprawidłowej eksploatacji przedmiotu umowy, koszty napraw i części zamiennych pokrywa
Zamawiający”.
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Odpowiedź:
Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, zmienia treść SIWZ poprzez
dodanie:
- ppkt 4 do pkt VI. SIWZ,
- ust. 4 do § 7 Projektu umowy dotyczącego Pakietów: 1, 2 i 7 (Załącznika nr 5b do SIWZ).
Pytanie 3
Dotyczy SIWZ, Projekt umowy - Załącznik nr 5b:
§1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie ustępu w brzmieniu:
„Wydzierżawiający jest uprawniony do dokonywania kontroli sposobu używania przedmiotu
dzierżawy w dowolnym czasie”?
Odpowiedź:
Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, zmienia treść SIWZ poprzez
dodanie ust. 4 do § 6 Projektu umowy dotyczącego Pakietów: 1, 2 i 7 (Załącznika nr 5b do SIWZ).
Pytanie 4
Dotyczy SIWZ, Projekt umowy - Załącznik nr 5b:
§2 ust. 4: Prosimy o modyfikację niniejszego postanowienia poprzez usunięcie wyrażenia „i cenę”.
Wskazujemy, iż ze względu na stosowaną przez Wykonawcę politykę bezpieczeństwa i ochronę
danych stanowiących informację handlowe, cena towaru będącego przedmiotem dostawy zostaje
zamieszczona na fakturach, wystawianych przez Wykonawcę w dniu dostawy towaru do
Zamawiającego.
Pytanie 5
Dotyczy SIWZ, Projekt umowy - Załącznik nr 5b:
§2 ust. 4: Prosimy o wykreślenie ostatniego zdania niniejszego postanowienia wzoru umowy.
Proponowana zmiana ma na celu umożliwienie Wykonawcy prawidłowego wystawienia faktury
VAT zgodnie z art. 19a ust.1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.
2004 Nr 54 poz. 535), który wskazuje, iż obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania
dostawy towarów lub wykonania usługi, natomiast w odniesieniu do przyjmowanych częściowo
usług, usługę uznaje się również za wykonaną w przypadku wykonania części usługi, dla której
określono zapłatę.
Z uwagi na powyższe Wykonawca wystawia fakturę każdorazowo po dokonaniu dostawy.
Odpowiedź dla obu pytań:
Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, zmienia treść SIWZ w obu
Projektach umów (Załącznikach nr: 5a i 5b do SIWZ) w § 2 ust. 4.
Pytanie 6
Dotyczy SIWZ, Projekt umowy - Załącznik nr 5b:
§3 ust. 3: Prosimy o odpowiednią modyfikację niniejszego postanowienia poprzez zastąpienie
zapisu „60 dni, licząc od dnia dostarczenia prawidłowo opisanej (pod względem merytorycznym
i formalnym) faktury” wyrażeniem „60 dni, licząc 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”.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.
Pytanie 7
Dotyczy SIWZ, Projekt umowy - Załącznik nr 5b:
§3 ust. 4: Prosimy o usunięcie niniejszego zapisu.

Odpowiedź:
Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, zmienia treść SIWZ w obu
Projektach umów (Załącznikach nr: 5a i 5b do SIWZ) w § 3 ust. 4.
Pytanie 8
Dotyczy SIWZ, Projekt umowy - Załącznik nr 5b:
§3: Prosimy o dodanie postanowienia w następującym brzmieniu:
„Na wypadek zwłoki Zamawiającego w zapłacie ceny zakupu ponad 60 dni licząc od terminu
zapłaty, 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.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.
Pytanie 9
Dotyczy SIWZ, Projekt umowy - Załącznik nr 5b:
§5: Prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia wzoru umowy poprzez dodanie zapisu
w brzmieniu:
„Każdej ze Stron przysługuje możliwość wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem
1-miesięcznego okresu wypowiedzenia po uprzednim pisemnym poinformowaniu drugiej Strony”
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.
Pytanie 10
Dotyczy SIWZ, Projekt umowy - Załącznik nr 5b:
§6 ust. 1 pkt 10: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie i uruchomienie analizatora
hematologicznego oraz przeszkolenie personelu Laboratorium w terminie do 10 dni roboczych od
dnia podpisania umowy?
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 i przeszkolenie
personelu winien biec od daty podpisania umowy, nie zaś od jej zawarcia.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. Umowa zostanie zawarta z chwilą jej
podpisania przez obie Strony.
Pytanie 11
Dotyczy SIWZ, Projekt umowy - Załącznik nr 5b:
§8 ust. 2 Prosimy o zmianę treści niniejszego postanowienia poprzez zastąpienie użytego
sformułowania „od momentu zgłoszenia braków i/lub wad przez Zamawiającego” zwrotem „od
momentu zgłoszenia braków przez Zamawiającego i/lub uznania reklamacji przez Wykonawcę”.
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 wymiany towaru na wolny od wad w przypadku uzasadnionych reklamacji, a nie
każdych.

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.
Pytanie 12
Na postawie 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 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. 1228 ze 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 w tajemnicy danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją umowy
d) zwrotu wszelkich zawierających dane osobowe nośników danych przekazanych przez
Zmawiającego oraz trwałego zniszczenia wszystkich ich kopii,
e) niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o każdym przypadku naruszenia
bezpieczeństwa danych.
2. Zachowanie 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.
Odpowiedź:
Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, zmienia treść SIWZ w Projekcie
umowy dotyczącej Pakietów: 1, 2 i 7 (Załączniku nr 5b do SIWZ) w § 13.
Pytanie 13
Dot.: Załącznik nr 5b do SIWZ
Par. 3 ust. 3 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 oraz powstania zobowiązania podatkowego.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.
Pytanie 14
Dot.: Załącznik nr 5b do SIWZ
Par. 3 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie par. 3 ust. 4?
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedzią na Pytanie 7.
Pytanie 15
Dot.: Załącznik nr 5b do SIWZ
PAr. 5 ust. 1 pkt 2) i 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, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, zmienia treść SIWZ w obu
Projektach umów (Załącznikach nr: 5a i 5b do SIWZ) w § 5 ust. 1 pkt 2) i 3).
Pytanie 16
Dot.: Załącznik nr 5b do SIWZ
Par. 13 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:
Zgodnie z odpowiedzią na Pytanie 12.
Zamawiający dołącza do niniejszego pisma SIWZ po zmianach z dnia 03.02.2017 r.
Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako
integralną część SIWZ.

Z poważaniem
p.o. Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
Marek Ksol

