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LAS-515/1-PN/104-2017      Rybnik, dnia 23.11.2017 r. 
 

Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: 
dostawy systemu do bada ń immunohistochemicznych wraz z dzier żawą urządzenia  

(zamówienie nr LAS-515-PN/104-2017) 
ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

z dnia 17.11.2017 r., nr 2017/S 221-458838 
 

W związku z wniesionymi zapytaniami, zamawiaj ący udziela poni ższych odpowiedzi. 
Ponadto zamawiaj ący wprowadza ni żej podane modyfikacje. 
 

Pytanie 1: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu używanego po pełnym 
przeglądzie serwisowym?” 

Odpowied ź 1: Tak, Zamawiaj ący wyra ża zgodę pod warunkiem zapewnienia wsparcia 
serwisowego, zgodnie z warunkami umowy. 
 

Pytania od 2 do 13 dot. Zał ącznik nr 2 do SIWZ  
Pytanie 2: „Par. 1 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu – „Zmniejszenie nie może 

przekraczać 20% całkowitej wartości umowy”?” 
Odpowied ź 2: Zamawiaj ący informuje, że przewiduje wykorzystanie umowy w zakresie 

określonym w formularzu cenowym, tym samym nie wyra ża zgody na wprowadzenie 
proponowanych zmian do wzoru umowy. 

 

Pytanie 3: „Par. 4 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.” 

Odpowied ź 3: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy. 

 

Pytanie 4: „Par. 5 ust.7  Czy Zamawiający może doprecyzować  jakie inne odpady będzie 
zobowiązany utylizować Wykonawca?”” 
Odpowied ź 4: Zamawiaj ący informuje, że chodzi o odpady po zu życiu zamawianego 
asortymentu tj. opakowania. 
 

Pytanie 5: „Par. 5 ust. 12 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu ubezpieczenia aparatury określonego 
w niniejszym postanowieniu umowy? 
Uzasadnienie: 
Ubezpieczenie urządzenia leży w strefie autonomicznych uprawnień Wykonawcy jako 
właściciela przedmiotu dzierżawy, dlatego umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym 
nie powinna regulować tej kwestii.” 
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Odpowied ź 5: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy. 
 

Pytanie 6: „Par. 5 ust. 13 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia 
umowy?” 

Odpowied ź 6: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy. 
 

Pytanie 7: „Par. 6 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa  „opóźnienia” na  „zwłoki”?” 
Odpowied ź 7: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy. 
 

Pytanie 8: „Par. 6 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa  „opóźnienia” na  „zwłoki”, 
zmniejszenie kary do 100zł oraz wykreślenie zapisu "za każdą sztukę urządzenia"? 

Odpowied ź 8: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy. 
 

Pytanie 9: „Par. 6 ust. 5 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 budzi wątpliwości dysproporcja między 
poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.” 

Odpowied ź 9: Zapytanie jest bezzasadne, poniewa ż § 6 ust 5 wzoru umowy brzmi: „ Zamawiający 
ma prawo odstąpić od umowy i naliczyć karę umowną w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia 
brutto niezrealizowanej cz ęści umowy , w przypadkach, gdy (…)”. 
 

Pytanie 10: „Par. 6. ust. 5 pkt. b Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "dni" na "dni 
robocze"? 

Odpowied ź 10: Zamawiaj ący wyra ża zgodę na wprowadzenie proponowanych zmian do wzoru 
umowy. 
 

Pytanie 11: „Par. 9 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?” 

Odpowied ź 11: Powy ższe zawarte jest w § 6 ust 8 wzoru umowy. 
 

Pytanie 12: „Par. 7, Par. 8 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego 
postanowienia umowy?” 

Odpowied ź 12: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian 
do wzoru umowy. 
 
Pytanie 13: „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 
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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.” 

Odpowied ź 13: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian 
do wzoru umowy – aparat nie b ędzie integrowany z systemami b ędącymi w posiadaniu 
zamawiaj ącego. 
 
 

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż termin 
składania ofert oraz termin wnoszenia wadium ustalo ny do dnia 30.11.2017 r.  do godziny 10.00 
oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godz inie 10.30  
 
 

Egz.: 
1. adresat. 
2. aa. 
 


