Warszawa, dnia 18.02.2020 r.
Nr sprawy SPZOZ.U.111/2020
ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą”, Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów zawiadamia, iż w postępowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p.n. „Dostawa materiałów do badań
parametrów fizykochemicznych moczu i badań cytometrycznych osadu moczu wraz
z dzierżawą automatycznego analizatora” (Nr sprawy SPZOZ.U.111/2020) wpłynęły
zapytania do SIWZ. Treść wyjaśnień na otrzymane zapytania zamieszczono poniżej.
Zapytanie nr 1 z dnia 17.02.2020 r.
Dotyczy Wzoru umowy – Załącznik nr 9 do SIWZ:
§11 ust. 2 tiret trzecie:
Pytanie 1: Prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia wzoru umowy 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.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

§11 ust. 4:
Pytanie 2: Prosimy o dodanie postanowienia w następującym brzmieniu: „W wypadku
przekroczenia terminu zapłaty Wykonawca będzie uprawniony do naliczania odsetek ustawowych zgodnie z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.”
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
§12 ust. 1 pkt 4):
Pytanie 3: Prosimy o uzupełnienie ww. zapisu poprzez dodanie zapisu w brzmieniu: „W
przypadku zmiany przepisów dotyczących wysokości podatku VAT ceny brutto ulegną
zmianie stosownie do tych przepisów, natomiast ceny netto pozostają nie zmienione.
Zmiana ta nie wymaga dokonywania zmian w treści niniejszej umowy w formie aneksu”.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
§12 ust. 1:
Pytanie 4: Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zmiany umowy w poniższej sytuacji:
„Strony dopuszczają zmianę niniejszej umowy w zakresie zmiany stawki VAT w przypadku
uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i braku możliwości dalszego
stosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT, z jednoczesnym podwyższeniem ceny jednostkowej brutto.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Dotyczy Wzoru umowy dzierżawy – Załącznik nr 8 do SIWZ:
§7 ust. 2:
Pytanie 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie czasu reakcji serwisu na
zgłoszenie awarii poprzez dodanie zapisu „w dni robocze”?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu „w dni robocze”. §7 ust.
2 wzoru umowy dzierżawy ulega zgodnie z niniejszym modyfikacji.
§7 ust. 4:
Pytanie 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie terminu poprzez dodanie
zapisu „w dni robocze”?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu „w dni robocze”. §7 ust.
4 wzoru umowy dzierżawy ulega zgodnie z niniejszym modyfikacji.
§11 ust. 1 pkt 2):
Pytanie 7: Prosimy o uzupełnienie ww. zapisu poprzez dodanie zapisu w brzmieniu: „W
przypadku zmiany przepisów dotyczących wysokości podatku VAT ceny brutto ulegną
zmianie stosownie do tych przepisów, natomiast ceny netto pozostają nie zmienione.
Zmiana ta nie wymaga dokonywania zmian w treści niniejszej umowy w formie aneksu”.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Dotyczy wzoru umowy
Pytanie 8: Z uwagi na wejście w życie nowych przepisów o ochronie danych osobowych,
celem właściwego zabezpieczenia dokumentacji przez obie Strony, prosimy o dołączenie
do umowy głównej - umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Dostęp do danych osobowych przez Wykonawcę może nastąpić w sytuacji serwisowania
dzierżawionych urządzeń. Inżynier serwisu może mieć wówczas potencjalnie dostęp do
danych pacjenta.
Odpowiedź: Zamawiający jest świadomy, że wobec powierzenia osobom trzecim dostępu do danych osobowych na aparaturze będącej przedmiotem udzielanego zamówienia,
będzie zobowiązany do stosowania przepisów o ochronie danych osobowych, w tym do
zawarcia dodatkowej umowy gwarantującej ochronę ww. danych. Zamawiający stoi jednak
na stanowisku, że określenie wzorca umowy dotyczącego ochrony danych osobowych
przed udzieleniem zamówienia publicznego, jest przedwczesne. Konieczność zawarcia
umowy powierzenia danych osobowych nie wynika z przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych. Ponadto, zakres umowy powierzenia danych osobowych powinien odpowiadać przedmiotowi umowy w sprawie zamówienia publicznego, która zostanie zawarta po wyborze oferty najkorzystniejszej, z wybranym wykonawcą.
Dotyczy formularza ofertowego – Załącznik nr 1 do SIWZ:
Pytanie 9: Prosimy o doprecyzowanie jaką ilość badań szacuje Zamawiający w ramach
przedmiotu zamówienia.
W Formularzu ofertowym oraz w pkt. 3.1. lit. a) SIWZ Zamawiający podaje przedmiotem
zamówienia jest dostawa materiałów do wykonania szacunkowej ilości 44 tysięcy testów
parametrów fizykochemicznych oraz do wykonania szacunkowej ilości 44 tysięcy badań
cytometrycznych. Natomiast w Formularzach asortymentowo-cenowych stanowiących Załącznik nr 4a i 4b do SIWZ podaje planowaną ilość oznaczeń 78 000.
Uprzejmie prosimy również o odpowiednią modyfikację dokumentacji.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza ilość badań 44 tysiące. Załącznik nr 4a i 4b do
SIWZ zostały odpowiednio zmodyfikowane.
Pytanie 10: Prosimy o modyfikację oświadczenia w pkt. 2 formularza ofertowego poprzez
dodanie zapisu „z wyłączeniem materiału kontrolnego”, zgodnie z zapisem §8 wzoru umowy – Załącznika nr 9 do SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza dodanie zapisu „z wyłączeniem materiału kontrolnego” do formularza ofertowego zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ.

