Kraków, 24.08.2020r.
wg rozdzielnika
NR POSTĘPOWANIA: DZP.271-15/20
Przetarg nieograniczony pn. " Sukcesywna dostawa odczynników”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA_1
MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ_2
I. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie działając na
podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843
t.j.) udziela odpowiedzi na następujące pytania:
PYTANIA I.
Dotyczy: Pakiet nr 6
1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycje nr 4, 13, 14 i utworzenie osobnego pakietu?
Wydzielenie umożliwi zwiększenie konkurencyjności i złożenie oferty w korzystnych
dla Zamawiającego cenach.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie.
2) Czy Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia w poz. 4, 13, 14 należał do Medycznej Klasy
IIa czy dopuszcza niższą klasę I? SIWZ nie zawiera w/w informacji.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia w poz. 4, 13, 14 należał do
Medycznej Klasy IIa.
3) Jakiej klasy czystości oczekuje Zamawiający? Czy wymaga wyrobów sterylnych radiacyjnie
(sterile - R) czy dopuszcza wyroby aseptyczne lub sterylizowane gazowo?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga wyrobów sterylnych radiacyjnie.
PYTANIA II.
Pytania do wzoru umowy:
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu
kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?
Uzasadnienie:
W obecnej sytuacji epidemii Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do
komunikowania się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi odręcznemu.
Potwierdzenie tej zasady znajduje się w art. 78(1) kodeksu cywilnego, który zrównuje
kwalifikowany podpis elektroniczny z podpisem własnoręcznym.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie.
2. Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów § 6 w taki sposób, aby wysokość kary umownej
naliczana była od wartości netto a nie brutto.
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Uzasadnienie:
VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do
urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na
korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie.
3. (§ 6 ust. 2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 5%
wartości NETTO niezrealizowanej umowy?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie.
4. (§ 6 ust. 3) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 5%
wartości NETTO niezrealizowanej 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.
W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o okazanie kalkulacji przyszłej, hipotetycznej
szkody, jaką ma ponieść zamawiający w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem
umowy- zgodnie z przepisami.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. Zamawiające nie ma
obowiązku wyliczenia dla Wykonawcy hipotetycznej szkody, w związku z niewykonaniem lub
nienależytym wykonaniem umowy. Przedmiotowa kara została wskazana w §6 projektu umowy
(załącznik nr 2 do SIWZ).
5. Czy Zamawiający dopuści zmianę określenia "opóźnienie" na "zwłoka"?”
Uzasadnienie:
Terminy „opóźnienie” i „zwłoka” mają walor prawny, przy czym „zwłoka” oznacza opóźnienie
zawinione. W sytuacji objętej niniejszą umową dowodzenie winy Wykonawcy przez
Zamawiającego byłoby niecelowe a po części niemożliwe. Zwracamy uwagę, iż Wykonawca,
realizując przedmiot umowy, ponosi zwykłe ryzyko biznesowe prowadzonej przez siebie
działalności.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie.
6. Prosimy o modyfikację § 2 ust. 1 Umowy poprzez dopisanie : „Dostawa odczynników na koszt
Wykonawcy przy czym wartość pojedynczej dostawy nie może być mniejsza niż 150,00 zł netto”
Uzasadnienie:
Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 150,00 zł koszty transportu, na które składają
się min. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów
przewozowych, koszty dostarczenia towaru do przewoźnika, są wyższe niż wartość marży
uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie.
7. Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie
mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie?
Uzasadnienie:
Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji
ofertowej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym min. w wyroku z
dnia 18 czerwca 2010 roku KIO 1087/10 art. 29 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
wynika obowiązek dokładnego określenia przez Zamawiającego ilości zamawianych produktów;
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zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet , jeżeli nie jest w stanie przewidzieć
dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 roku KIO 809/14
Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła , że „nie można zaakceptować postanowień umowy
dających zamawiającemu całkowitą , nieograniczona pod względem ilościowym i pozostającą poza
wszelką kontrolą dowolność w podejmowaniu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących
przedmiotem zamówienia”.
Odpowiedź: Nie.
8. Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT dla produktu w przypadku uzasadnionej przez
producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i możliwości zastosowania uprzywilejowanej stawki VAT,
zgodnie z zapisami Ustawy o VAT?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zmianę taką reguluje §13. Ust. 1 pkt 4) projektu umowy
(załącznik nr 2 do SIWZ).
9. Czy Zamawiający dopuści zmianę 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: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie.
10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w projekcie umowy zapisu, że zmiany umowy mogą
nastąpić również w przypadku, gdy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych,
literowych, liczbowych, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących
zmiany celu i istoty umowy?
Uzasadnienie:
Zezwoli to Zamawiającemu na dokonanie aneksowania umowy bez podejrzenia naruszenia ustawy
Pzp, w związku z tym , iż Zamawiający przewidział takowy wariant już na etapie uruchomienia
procedury przetargowej.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie.
11. Czy Zamawiający dopuści aneksowanie ze względu na zamianę oferowanego produktu na produkt
równoważny w przypadku zmiany produktu lub producenta sprzętu?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zmianę taką reguluje §13. ust. 1 projektu umowy
(załącznik nr 2 do SIWZ).
12. Czy Zamawiający dopuści, po każdorazowej konsultacji z Zamawiającym w razie problemów z
dostawą związaną z obecną sytuacją tj., opóźnienia w dostawach wynikające z sił wyższych – tj.
zagrożenie Koronawirusem - możliwość zaoferowania zamiennika produktu w trakcie realizacji
umowy, o innej nazwie, kodzie i/lub sposobie opakowania produktu oraz zbliżonych parametrach
jakościowych w stosunku do produktu zaoferowanego w danej pozycji oferty w sytuacji, gdy z
przyczyn niezależnych od Wykonawcy, jest on niedostępny u producenta, termin dostaw jest
wydłużony, trwają wydłużone kontrole w zakresie dostarczanych produktów od Producentów/
Dostawców? W przypadku innego sposobu pakowania (konfekcji), cena za opakowanie zbiorcze
oferowanego zamiennika zostałaby przeliczona w ten sposób, że cena za sztukę lub oznaczenie
zamiennika byłaby równa cenie za sztukę lub oznaczenie produktu znajdującego się danej pozycji
umowy.
Uzasadnienie:
Wprowadzenie niniejszego zapisu pozwoli zarówno na zabezpieczenie ciągłości procesu
diagnostycznego i uchroni, zarówno Zamawiającego oraz Wykonawcę przed nieoczekiwanymi oraz
niezależnymi od nich skutkami wypadków losowych, do których mogą należeć: czasowa awaria
linii produkcyjnej u producenta, czasowe wycofanie produktu przez producenta brak dostępności
surowców, niekorzystne zmiany makroekonomiczne czy wpływ klęsk żywiołowych.
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Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie.
13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie we wzorze umowy następujące postanowienia:
Poza zmianami umowy dopuszczonymi w art. 144 ust. 1 Pzp dopuszcza się możliwość zmian
postanowień zawartej umowy , w tym poszczególnych zamówień , gdy konieczność zmiany
spowodowana jest okolicznościami poza kontrola stron, których działając z należytą starannością
strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Dotyczy to w szczególności takich
okoliczności jak zagrożenie epidemiologiczne, zamieszki , akty terroru, zamknięcie granic, rządowe
ograniczenia międzynarodowego
transportu, utrudnienia na lotniskach i granicach, tj.
okoliczności o charakterze tzw. Siły wyższej. W czasie trwania siły wyższej Wykonawca odpowiada
za wykonanie Umowy na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego . Wykonawca dołoży wszelkich
starań , aby pomimo istnienia siły wyższej zapewnić ciągłość dostaw wszystkich produktów na
bieżąco i zgodnie ze składanymi zamówieniami oraz zobowiązuje się informować Zamawiającego
niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich trudnościach związanych z dostarczeniem zamówionych
przez niego produktów.
Uzasadnienie:
Z uwagi na wyjątkowość sytuacji, jaką jest wybuch pandemii SARC-CoV-2, oraz dynamicznie
zmieniające się okoliczności zewnętrzne, na które Wykonawca nie ma wpływu, w tym:
Potencjalnie ograniczoną dostępność wybranych produktów związaną z nagłym i niemożliwym do
przewidzenia zwiększeniem światowego zapotrzebowania na wyroby medyczne do diagnostyki in
vitro oraz podejmowanie przez państwa dotknięte epidemią – w tym Polskę – środki profilaktyczne i
zaradcze, takie jak: zamknięcie granic, ograniczenie międzynarodowego transportu, zwiększone
kontrole na lotniskach i granicach, a także inne dodatkowe obowiązki nakładane na producentów i
dystrybutorów produktów w sektorze ochrony zdrowia , stanowiące okoliczności o charakterze tzw.
siły wyższej , złożone przez Zamawiającego zamówienia mogą nie zostać zrealizowane lub mogą
zostać zrealizowane w późniejszym terminie lub w odbiegającej od zamówienia liczbie produktów.
Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich
trudnościach związanych z dostarczeniem zamówionych przez niego produktów.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie.
PYTANIA III.
Pytania do przedmiotu zamówienia:
Pytanie nr 1 dotyczy pakiet nr 2 tabela parametrów nr 3:
Czy zamawiający dopuści analizator, w którym objętość aspirowanej próbki to 80ul krwi pełnej,
35ul krew kapilarna i 20 ul tryb predylucji?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 2 dotyczy pakiet 2 tabela parametrów nr 8:
Czy zamawiający dopuści analizator gdzie liniowość bez rozcieńczeń wynosi:
WBC 0-500 x109/L
RBC 0-8,6x 1012/L
HGB 0-260g/L
PLT 0-5000x109/L
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 3 dotyczy pakiet nr 2 tabela parametrów nr 14:
Czy zamawiający dopuści analizator, w którym jest zastosowana osobna kontrola do morfologii i
druga do retikulocytów?
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Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 4 dotyczy pakiet nr 2:
Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zapotrzebowania Zamawiającego na ilość kontroli do
oznaczeń hematologicznych. Prosimy o doprecyzowanie czy podana przez Zamawiającego ilość
26 000 morfologii i 3000 oznaczeń retikulocytów w okresie 24 miesięcy zawiera ilości badań
przeznaczone na kontrole, czy należy je odpowiednio doliczyć?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż podana ilość 26000 morfologii zawiera 3000 oznaczeń
retykulocytów oraz oznaczenia kontrolne.
Pytanie nr 5 dotyczy pakiet nr 2:
Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowana ilość materiału kontrolnego została skalkulowana w
oparciu o termin ważności po otwarciu zgodnie z jego stabilnością określoną w ulotce
producenta?
Odpowiedź: Nie. Zgodnie z ważnością na opakowaniu.
Pytanie nr 6 dotyczy pakiet nr 2:
Prosimy o uszczegółowienie częstotliwości wykonywanej kontroli – liczba dni w tygodniu, ilości
poziomów.
Odpowiedź: 5 dni w tygodniu, 3 poziomy.
Pytanie nr 7 dotyczy pakiet nr 2:
Prosimy o określenie częstotliwości wykonywania kontroli do retykulocytów.
Odpowiedź: 5 dni w tygodniu, 3 poziomy.
Pytanie nr 8 dotyczy pakiet nr 2:
Czy zamawiający wymaga aby zaoferowany analizator posiadał automatyczny tryb predylucji,
dzięki któremu nie muszą być wykonywane żadne czynności poza analizatorem?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
Pytanie nr 9 dotyczy pakiet nr 2:
Czy zamawiający wymaga aby analizator posiadał możliwość oznaczania parametrów NLR oraz
PLR?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
Pytanie nr 10 dotyczy pakiet nr 5 wymagania dotyczące pasków nr 1:
Czy zamawiający dopuści paski 11 parametrowe (c. wł, ph, leukocyty, nitraty, białko, glukoza,
ketony, urobilinogen, bilirubina, erytrocyty, kwas askorbinowy)?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 11 dotyczy pakiet nr 5:
Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zapotrzebowania Zamawiającego na ilość kontroli do
oznaczeń właściwości fizyko-chemicznych moczu. Prosimy o doprecyzowanie czy podana przez
Zamawiającego ilość 16 000 w okresie 24 miesięcy zawiera ilości badań przeznaczone na
kontrole, czy należy je odpowiednio doliczyć?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż ilość 16 000 w okresie 24 miesięcy zawiera ilości badań
przeznaczone na kontrole.
Pytanie nr 12 dotyczy pakiet nr 6:
Prosimy o uszczegółowienie częstotliwości wykonywanej kontroli – liczba dni w tygodniu, ilości
poziomów.
Odpowiedź: 1 dzień w tygodniu x 2 poziomy.
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PYTANIA IV.
W załączniku nr 1a w tabeli zamawiający podaje :
„Test do ilosciowego oznaczania kalprotektyny w zakresie 30-1000
ug/g kału” szt 350
„Test do ilosciowego oznaczania kalprotektyny w zakresie 100-1800
ug/g kału” szt 50
Natomiast w parametrach granicznych podane jest:
„Parametry graniczne dla czytnika do kalprotektyny:
Czytnik przeznaczony do odczytu kolorymetrycznego kalprotektyny w zakresie 300-1800 ug/g kału”
Bardzo prosimy o podanie właściwej wartości.
Odpowiedź: Zamawiający informuję, iż zaszła pomyłka. Właściwa wartość w „Parametrach
granicznych dla czytnika do kalprotektyny” powinna być „Czytnik przeznaczony do odczytu
kolorymetrycznego kalprotektyny w zakresie 30-1800 ug/g kału”.
W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje załącznik nr 1B do SIWZ w zakresie pakietu nr 3 i
nadaje mu brzmienie jak w załączniku do niniejszego pisma.
PYTANIA V.
1. Czy podana ilosć zawiera już testy na kontrole i kalibracje.
Odpowiedź: TAK.
2. Prosimy o podanie schematu kontroli wewnątrzlaboratoyjnej. Informacja ta jest niezbędna do
oszacowania ilości materiału kontrolnego
Odpowiedź: 1 raz w tygodniu, 2 poziomy.
3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie pisemnej przy wykorzystaniu
kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?
W obecnej sytuacji epidemii Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do
komunikowania się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi
własnoręcznemu. Potwierdzenie tej zasady znajduje się w art. 78(1) kodeksu cywilnego, który
zrównuje kwalifikowany podpis elektroniczny z podpisem własnoręcznym.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie.
Dot. Załącznik nr 2 do SIWZ - projekt umowy
Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie we wzorze umowy następującego postanowienia?
Poza zmianami umowy dopuszczonymi w art.144 ust.1 Pzp dopuszcza się możliwość zmian
postanowień zawartej umowy, w tym poszczególnych zamówień, gdy konieczność zmiany
spowodowana jest okolicznościami poza kontrolą stron, których działając z należytą starannością
strony nie mogły przewidzieć w chwili zawierania umowy. Dotyczy to w szczególności takich
okoliczności jak zagrożenie epidemiologiczne, zamieszki, akty terroru, zamknięcie granic, rządowe
ograniczenia międzynarodowego transportu, utrudnienia na lotniskach i granicach, tj. okoliczności o
charakterze tzw. siły wyższej. W czasie trwania siły wyższej Wykonawca odpowiada za niewykonanie
lub nieprawidłowe wykonanie Umowy, gdy ponosi winę umyślną za naruszenia. Wykonawca dołoży
wszelkich starań, aby pomimo istnienia siły wyższej zapewnić ciągłość dostaw wszystkich produktów
na bieżąco i zgodnie ze składanymi zamówieniami oraz zobowiązuje się informować Zamawiającego
niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich trudnościach związanych z dostarczeniem zamówionych przez
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niego produktów.
Uzasadnienie: Z uwagi na wyjątkowość sytuacji, jaką jest wybuch pandemii SARS-CoV-2, oraz
dynamicznie zmieniające się okoliczności zewnętrzne, na które Wykonawca nie ma wpływu, w tym:
potencjalnie ograniczoną dostępność wybranych produktów związaną z nagłym i niemożliwym do
przewidzenia zwiększeniem światowego zapotrzebowania na wyroby medyczne do diagnostyki in
vitro oraz podejmowane przez państwa dotknięte epidemią – w tym Polskę – środki profilaktyczne i
zaradcze, takie jak: zamknięcie granic i ograniczenie międzynarodowego transportu, zwiększone
kontrole na lotniskach i granicach, a także inne dodatkowe obowiązki nakładane na producentów i
dystrybutorów produktów w sektorze ochrony zdrowia, stanowiące okoliczność o charakterze tzw.
siły wyższej, złożone przez Zamawiającego zamówienia mogą nie zostać zrealizowane lub mogą
zostać zrealizowane w późniejszym terminie lub w odbiegającej od zamówienia liczbie produktów.
Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich
trudnościach związanych z dostarczeniem zamówionych przez niego produktów.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie.
Par. 3 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do niniejszego postanowienia umowy
następującego zapisu:
„Obowiązek ciągłości dostaw nie dotyczy sytuacji gdy opóźnienie Zamawiającego w zapłacie ceny
zakupu przekracza 30 dni.”?
Uzasadnienie: Obecne postanowienie wzoru umowy jest jednostronne i jako takie narusza normę art.
487 par. 2 k.c., który mówi, że umowa jest wzajemna, kiedy obie strony zobowiązują się w ten
sposób, że świadczenie jednej z nich ma być odpowiednikiem świadczenia drugiej (zasada symetrii
zobowiązań umownych). W stosunkach zobowiązaniowych wynikających z umów wzajemnych jest
regułą, że każda ze stron zobowiązując się do świadczenia, czyni to w przekonaniu, iż otrzyma
ekwiwalent tego świadczenia od kontrahenta. Dlatego też, zgodnie z art. 490 k.c., gdy spełnienie
świadczenia przez drugą stronę staje się wątpliwe ze względu na stan majątkowy, strona
zobowiązana do wcześniejszego świadczenia może powstrzymać się z jego spełnieniem do czasu gdy
druga strona zaofiaruje świadczenie wzajemne lub nie da stosownego zabezpieczenia. Zamawiający
dokonał ograniczenia praw Wykonawcy przynależnych mu w przypadku niewykonania zobowiązania
przez Zamawiającego.
Skoro Zamawiający zapisuje cały szereg sankcji wobec Wykonawcy za niewłaściwą realizację umowy,
to tym bardziej nie powinien pozbawiać Wykonawcy części jego ustawowych praw przysługujących w
przypadku niewłaściwego wykonania umowy wzajemnej przez Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie co wynika z faktu, iż szpital
posiada płynność finansową i terminowo reguluje zobowiązania.
Par. 5 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin płatności był liczony od daty
wystawienia faktury?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie.
Par. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w
każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.’’
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie.
Par. 6 ust. 1 - 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie.
Par. 6 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej na 2% wartości
brutto niedostarczonego w terminie towaru?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary umownej do wysokości 3%. W związku
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z powyższym §6 ust 1. Projektu umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ (dotyczy Pakietu 1-7))otrzymuje
brzmienie:
„1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w dostawie towaru w
wysokości 3% wartości brutto niedostarczonego towaru w terminie, o którym mowa w §2 ust. 1
umowy, za każdy dzień opóźnienia w dostawie z uwzględnieniem ust. 2 poniżej.”
Par. 6 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej na 5% wartości
brutto niedostarczonego w terminie towaru?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary umownej do wysokości 8%. W związku
z powyższym §6 ust 2. (Załącznik nr 2 do SIWZ (dotyczy Pakietu 1-7))otrzymuje brzmienie:
„2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 8% wartości brutto
niedostarczonego w terminie towaru za każdy dzień opóźnienia, w przypadku nie dostarczenia
przez Wykonawcę tego towaru, jeżeli opóźnienie będzie trwało dłużej niż 3 dni od dnia
uzgodnionego jako dzień dostawy, jak też w przypadku wymiany towaru na pełnowartościowy, o
którym mowa w §9 ust. 3 z uwzględnieniem ust. 4.”
Par. 11 ust. 2 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 nie wyraża zgody w powyższym zakresie.
Dot Załącznik nr 2a do SIWZ - projekt umowy dzierżawy
Par. 6 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa ,,bezpłatnego’’ na ,,w ramach czynszu
dzierżawnego?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższą propozycję zmian. W związku z tym § 6 ust. 2
projektu umowy dzierżawy (Załącznik nr 2a do SIWZ (dotyczy Pakietu nr 1, 2, 3, 4, 5, 7)
otrzymuje brzmienie:
„2. W przypadku wystąpienia w okresie dzierżawy wad lub usterek w przedmiocie dzierżawy,

Dzierżawca zawiadamia niezwłocznie Wydzierżawiającego o powstałych wadach lub
usterkach, a Wydzierżawiający zobowiązuje się do ich bezwzględnego w ramach czynszu
usunięcia w terminie 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki (w tym również kosztu
wymiany danej części).”
Par. 7 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin płatności był liczony od daty
wystawienia faktury?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie.
Par. 13 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie niniejszego paragrafu umową powierzenia
przetwarzania danych osobowych zawartą z Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru?
W przypadku braku zgody zwracamy się z prośbą o zmianę terminu wskazanego w par. 13 ust. 9 na
24 godziny w dni robocze.

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
Zawarta w dniu

roku (dalej: Umowa)
pomiędzy
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z siedzibą
, ul.
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Administratorem,

, REGON:
, NIP:
, wpisanym do Rejestru
w
, pod numerem KRS
, zwanym dalej

reprezentowanym przez:
a
…………………………………………………………………………… zwaną dalej Procesorem,
reprezentowaną przez:
Łącznie zwanych „Stronami”
Mając na uwadze, że:
 w dniu …………………….. Strony zawarły umowę ……………………. (zwaną dalej „Umową główną”),
której przedmiotem jest …………,
 usługi świadczone przez Procesora w ramach Umowy głównej są związane z wykonywaniem
przez Procesora operacji na danych osobowych w imieniu Administratora,
 Administrator, jako administrator danych osobowych jest obowiązany zapewnić, iż
przetwarzanie przez Procesora danych osobowych w jego imieniu będzie odbywało się
zgodnie z art. 28 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
Strony postanowiły zawrzeć umowę o następującej treści:
§1
Definicje
Użyte w umowie określenia będą miały następujące znaczenie:
1) Rozporządzenie (UE) 2016/679 – oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
2) Umowa główna – oznacza zawartą przez Strony umowę o świadczenie usług z dnia
………………….
3) Usługi – oznaczają usługi serwisowe wyrobów medycznych używanych przez Administratora,
wykonywane w zakresie koniecznym do wykonania Umowy głównej;
4) administrator – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny
podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania
danych osobowych;
5) dane osobowe – oznacza dane w rozumieniu art. 4 pkt 1) Rozporządzenia (UE) 2016/679, tj.
wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby
fizycznej;
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6) naruszenie ochrony Danych Osobowych – oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące
do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania,
nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do Danych Osobowych
przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;
7) organ nadzorczy – oznacza niezależny organ publiczny ustanowiony przez państwo
członkowskie zgodnie z art. 51 Rozporządzenia (UE) 2016/679;
8) przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych
lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany,
taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie,
adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie
poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie
lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
9) podmiot przetwarzający – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub
inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;
10) państwo trzecie – oznacza państwo nienależące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
§2
Przedmiot umowy
Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie zasad przetwarzania oraz zabezpieczania danych
osobowych, które Procesor przetwarza w imieniu Administratora.

1.

2.

3.

4.

4.
5.
6.
7.

§3
Dane osobowe przetwarzane przez Procesora w imieniu Administratora
Administrator jako administrator, działając na podstawie art. 28 ust. 3 Rozporządzenia (UE)
2016/679, powierza Zleceniobiorcy przetwarzanie danych medycznych pacjentów
Administratora (dalej, jako „Dane Osobowe”) na potrzeby świadczenia Usług, do których
realizacji Procesor zobowiązał się w Umowie głównej.
Procesor, jako podmiot przetwarzający przyjmuje Dane Osobowe do przetwarzania
i zobowiązuje się je przetwarzać w imieniu Administratora na zasadach określonych
w niniejszej umowie.
Na powierzone Zleceniobiorcy Dane Osobowe składają się następujące typy danych w
szczególności
a. Dane o stanie zdrowia
b. Dane kontaktowe
Procesor jest uprawniony do wykonywania na Danych Osobowych wszelkich
zautomatyzowanych lub niezautomatyzowanych operacji przetwarzania uzasadnionych
i niezbędnych dla realizacji Usług, które mogą obejmować m.in.: zbieranie, utrwalanie,
organizowanie,
porządkowanie,
aktualizację,
przechowywanie,
archiwizowanie,
modyfikowanie, pobieranie, kopiowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie,
usuwanie lub niszczenie.
Procesor jest uprawniony do przetwarzania Danych Osobowych wyłącznie w celach
związanych z realizacją Usług świadczonych Administratora na podstawie Umowy głównej.
Administrator oświadcza, że spełnił wszelkie warunki legalności przetwarzania Danych
Osobowych.
Administrator powierza Zleceniobiorcy przetwarzanie Danych Osobowych w jego imieniu
przez okres obowiązywania niniejszej umowy.
W celu zapewnienia prawidłowej realizacji niniejszej umowy Strony poniżej wyznaczają osoby
właściwe do kontaktu w sprawach związanych z wykonaniem tej umowy, po jednej osobie
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z każdej ze Stron oraz ich zastępców w przypadku nieobecności (Rekomendowane jest
wskazanie poniżej takich osób z wskazaniem ich imienia, nazwiska oraz danych
kontaktowych w celu zapewnienia kontroli nad komunikacją pomiędzy stronami w sprawach
związanych z ochroną danych np. dotyczącą zgłaszania naruszeń ochrony danych):
a. Osoby kontaktowe po stronie Administratora
1. …………………………. – jako główna osoba kontaktowa
2. …………………………. – jako osoba zastępująca
b. Osoby kontaktowe po stronie Procesora
1. …………………………………………………………….

1.

2.

3.

4.

5.

§4
Dalsze powierzenie przetwarzania danych
Procesor jest uprawniony do korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego
w trakcie realizacji przetwarzania Danych Osobowych na podstawie niniejszej umowy, pod
warunkiem poinformowania Administratora o każdym planowanym dalszym powierzeniu
przetwarzania Danych Osobowych oraz o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących
takich innych podmiotów przetwarzających, w szczególności o zastąpieniu dotychczasowego
podmiotu przetwarzającego przez innego usługodawcę lub o rezygnacji z usług innego
podmiotu przetwarzającego, oraz z zastrzeżeniem ust. 2.
Administrator jest uprawniony do wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego powierzenia
przetwarzania Danych Osobowych usługodawcy wskazanemu przez Procesora w terminie 7
dni od otrzymania od Zleceniobiorcy informacji o planowanym dalszym powierzeniu ich
przetwarzania innemu podmiotowi przetwarzającemu lub o zastąpieniu dotychczasowego
podmiotu przetwarzającego przez innego usługodawcę. W przypadku złożenia sprzeciwu
przez Zleceniodawcę dalsze powierzenie przetwarzania Danych Osobowych przez Procesora
podmiotowi objętemu sprzeciwem jest niedopuszczalne.
Procesor jest zobowiązany zapewnić, iż inny podmiot przetwarzający, z którego usług
zamierza korzystać przy przetwarzaniu Danych Osobowych daje wystarczające gwarancje
wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie
spełniało wymogi Rozporządzenia (UE) 2016/679 i chroniło prawa osób, których dane
dotyczą.
Dalsze powierzenie czynności przetwarzania innemu podmiotowi przetwarzającemu,
o którym mowa w § 4 ust. 1, jest możliwe jedynie pod warunkiem nałożenia przez Procesora
na ten inny podmiot przetwarzający na mocy umowy tych samych obowiązków ochrony
danych, jakie spoczywają na Zleceniobiorcy w ramach niniejszej umowy, w szczególności
obowiązku wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by
przetwarzanie odpowiadało wymogom art. 32 Rozporządzenia (UE) 2016/679.
W przypadku, gdy powierzenie przetwarzania Danych Osobowych innemu podmiotowi
przetwarzającemu przez Procesora wiąże się z transferem tych danych do państwa trzeciego,
które nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych na swoim
terytorium i jednocześnie brak jest innych podstaw umożlwiających transfer Danych
Osobowych do tego państwa trzeciego, Administrator podpisze z podmiotem
przetwarzającym zlokalizowanym w takim państwie trzecim umowę zawierającą:
a. „Standardowe Klauzule Umowne” przyjęte na mocy Decyzji Komisji 2010/87/EU z dnia
5 lutego 2010 r. w sprawie przekazywania danych osobowych z krajów Unii
Europejskiej do procesorów z państw trzecich, bądź
b. „Standardowe Klauzule Ochrony Danych” przyjęte zgodnie z art. 46 ust. 2 lit c i d
Rozporządzenia (UE) 2016/679,

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowieul. Strzelecka 2, 31 – 503
Kraków, Biuro Dyrekcji: tel.(12)6198601, fax.(12)6198610, email:info@dzieciecyszpital.pl
Konto: Bank PeKaO
SA, O/Kraków, Rynek Główny 47, Nr: 06 1240 689 1111 0000 5143 2083
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Szpital akredytowany

Certyfikat ISO
9001:2015

7.
8.

1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.

lub upoważni na piśmie Procesora do podpisania wyżej wskazanej umowy w jego imieniu.
Zawarcie takiej umowy z podmiotem przetwarzającym zlokalizowanym w państwie trzecim
uprawnia Procesora do korzystania z usług tego podmiotu przetwarzającego przy
przetwarzaniu Danych Osobowych.
Umowa, wskazana w ust. 6 i ust. 7 powyżej zawierana jest w formie pisemnej. Wymóg
pisemności umowy spełnia umowa zawarta w formie elektronicznej.
Procesor ponosi wobec Administratora pełną odpowiedzialność za niewywiązanie się innego
podmiotu przetwarzającego, któremu powierzył przetwarzanie Danych Osobowych, ze
spoczywających na nim obowiązków ochrony danych. W takim przypadku Administrator ma
prawo żądać zaprzestania korzystania przez Procesora z usług tego podmiotu w procesie
przetwarzania Danych Osobowych.
§5
Obowiązki Zleceniobiorcy
Procesor jest obowiązany przetwarzać Dane Osobowe wyłącznie na udokumentowane
polecenie Administratora, co dotyczy też przekazywania danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej, przy czym za udokumentowane polecenie
Administratora uważa się polecenia przekazywane drogą elektroniczną lub na piśmie.
Powyższy obowiązek nie dotyczy sytuacji, gdy wymóg przetwarzania Danych Osobowych
nakłada na Procesora prawo Unii Europejskiej lub prawo lub prawo kraju jego siedziby. W
takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Procesor poinformuje Zleceniodawcę o
tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na
ważny interes publiczny.
Procesor jest odpowiedzialny za ochronę powierzonych mu do przetwarzania Danych
Osobowych.
Procesor podejmuje wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 Rozporządzenia (UE)
2016/679 w celu zapewnienia bezpieczeństwa Danych Osobowych.
Procesor zapewnia, by osoby upoważnione przez niego do przetwarzania danych osobowych
zobowiązały się do zachowania tajemnicy Danych Osobowych i środków ich zabezpieczenia
zarówno w okresie obowiązywania niniejszej umowy, jaki i po jej rozwiązaniu.
Procesor przestrzega warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego,
o których mowa w § 4 niniejszej umowy.
Na żądanie Administratora, Procesor poinformuje Zleceniodawcę o lokalizacji przetwarzania
Danych Osobowych przez Procesora oraz inne podmioty przetwarzające, o których mowa
w § 4 niniejszej umowy.
Procesor, biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, jest obowiązany w miarę możliwości
pomagać Administratora poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać
się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie
wykonywania jej praw określonych w rozdziale III Rozporządzenia (UE) 2016/679, w
szczególności Procesor jest zobowiązany poinformować Zleceniodawcę o wszelkich
otrzymanych pytaniach lub żądaniach osób, których dotyczą Dane Osobowe (podmiotów
danych). Przekazanie przez Procesora wyżej wskazanych informacji następuje niezwłocznie,
ale nie później niż w terminie 3 dni od otrzymania pytania lub żądania od podmiotu danych.
Procesor nie jest uprawniony do samodzielnego – w szczególności bez konsultacji ze
Zleceniodawcą – udzielania odpowiedzi na pytania i podejmowania działań w związku z
żądaniami podmiotów danych.
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8. Procesor, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga
Administratora wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 Rozporządzenia (UE)
2016/679.
9. Procesor jest obowiązany udostępnić Administratora wszelkie informacje niezbędne do
wykazania, iż spełnia obowiązki określone w niniejszym paragrafie umowy oraz umożliwia
Administratora lub upoważnionemu przez niego audytorowi przeprowadzanie audytów,
o których mowa w § 6 niniejszej umowy i przyczynia się do nich.
10. W związku z obowiązkiem określonym w ust. 9 powyżej Procesor niezwłocznie poinformuje
Zleceniodawcę, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie
Rozporządzenia (UE) 2016/679 lub innych przepisów Unii Europejskiej lub kraju jego siedziby
w zakresie ochrony danych osobowych.
11. Procesor niezwłocznie poinformuje Zleceniodawcę o jakimkolwiek postępowaniu,
w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania Danych
Osobowych przez Procesora, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu
dotyczącym przetwarzania Danych Osobowych, skierowanej do Zleceniobiorcy, a także o
wszelkich czynnościach kontrolnych podjętych wobec niego przez organ nadzorczy oraz o
wynikach takiej kontroli, jeżeli jej zakresem objęto Dane Osobowe powierzone
Zleceniobiorcy na podstawie niniejszej umowy.
12. Procesor po stwierdzeniu naruszenia ochrony Danych Osobowych jest zobowiązany bez
zbędnej zwłoki zgłosić je Administratora wskazując w zgłoszeniu:
a. charakter naruszenia ochrony Danych Osobowych, w tym w miarę możliwości
wskazywać kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą, oraz kategorie
i przybliżoną liczbę wpisów Danych Osobowych, których dotyczy naruszenie;
b. opis możliwych konsekwencji naruszenia ochrony Danych Osobowych;
c. opis środków zastosowanych lub proponowanych przez Procesora w celu zaradzenia
naruszeniu ochrony Danych Osobowych, w tym opis działań podjętych w celu
zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków naruszenia.
§6
Prawo audytu
1. Administrator jest uprawniony do przeprowadzenia audytu przetwarzania Danych
Osobowych w zakresie niniejszej Umowy w celu zweryfikowania, czy Procesor spełnia
obowiązki określone w § 5 niniejszej umowy.
2. Strony ustalają następujące zasady prowadzenia audytu, o którym mowa w ust. 1 powyżej:
a. Audyt może polegać zarówno na żądaniu przedstawienia dokumentów oraz informacji
dotyczących przetwarzania danych, jak i na czynnościach kontrolnych prowadzonych
w miejscu przetwarzania danych w trakcie dni roboczych (rozumianych jako dni od
poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót i świąt) w godzinach od 10:00 do 16:00,
po uprzednim poinformowaniu Zleceniobiorcy drogą elektroniczną na adres e-mail:
krzysztof.gabrylewski@roche.com o terminie audytu i jego zakresie, co najmniej na
14 dni przed rozpoczęciem audytu.

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowieul. Strzelecka 2, 31 – 503
Kraków, Biuro Dyrekcji: tel.(12)6198601, fax.(12)6198610, email:info@dzieciecyszpital.pl
Konto: Bank PeKaO
SA, O/Kraków, Rynek Główny 47, Nr: 06 1240 689 1111 0000 5143 2083
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Szpital akredytowany

Certyfikat ISO
9001:2015

b. Administrator prowadzi audyt osobiście lub za pośrednictwem niezależnych
audytorów zewnętrznych, którzy zostali upoważnieniu przez Administratora do
przeprowadzenia audytu w jego imieniu.
3. Czynności kontrolne prowadzone w toku audytu, o których mowa w § 6 ust. 2 lit. a, mogą
polegać w szczególności na sporządzaniu:
a. notatek z przeprowadzonych czynności (w szczególności notatek z odebranych
wyjaśnień i przeprowadzonych oględzin),
b. kopii dokumentów dotyczących przetwarzania Danych Osobowych,
c. wydruków Danych Osobowych z systemów informatycznych,
d. wydruków kopii obrazów wyświetlanych na ekranach urządzeń wchodzących w skład
systemów informatycznych wykorzystywanych do przetwarzania Danych Osobowych,
e. kopii zapisów rejestrów systemów informatycznych,
f. zapisów konfiguracji technicznych środków zabezpieczeń systemów informatycznych,
w których odbywa się przetwarzanie Danych Osobowych.
4. Administrator dostarcza Zleceniobiorcy kopię raportu z przeprowadzonego audytu.
W przypadku stwierdzenia w toku audytu niezgodności działań Zleceniobiorcy z niniejszą
umową lub przepisami o ochronie danych osobowych, do których stosowania Procesor jest
obowiązany, Procesor niezwłocznie zapewni zgodność przetwarzania Danych Osobowych
z postanowieniami umowy lub przepisami, których naruszenie stwierdzono w raporcie
z audytu.

§7
Odpowiedzialność Stron
1. Procesor odpowiada za szkody, jakie powstaną u Administratora lub osób trzecich w wyniku
niezgodnego z niniejszą umową przetwarzania przez Procesora Danych Osobowych.
2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Procesora niniejszej umowy,
Procesor zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania na zasadach ogólnych.

1.
2.
3.

4.

§8
Postanowienia końcowe
Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas obowiązywania Umowy głównej.
Wypowiedzenie Umowy głównej skutkuje równoczesnym wypowiedzeniem niniejszej
umowy.
W przypadku, gdy wyniki audytu, o którym mowa w § 6 niniejszej umowy lub kontroli
przeprowadzonej przez organ nadzoru u Zleceniobiorcy lub innego podmiotu
przetwarzającego, któremu Procesor powierzył przetwarzanie Danych Osobowych wykażą, iż
Procesor w sposób zawiniony naruszył postanowienia niniejszej umowy, lub w przypadku
nieuwzględnienia przez Procesora żądania, o którym mowa w § 4 ust. 7 niniejszej umowy,
Administrator jest uprawniony do rozwiązania tej umowy ze skutkiem natychmiastowym.
W przypadku rozwiązania niniejszej umowy, Procesor zależnie od decyzji Administratora
usuwa lub zwraca Administratora powierzone Dane Osobowe, w tym wszelkie nośniki
zawierające Dane Osobowe oraz niezwłocznie i nieodwracalnie niszczy wszelkie kopie
dokumentów i zapisów na wszelkich nośnikach, zawierających Dane Osobowe – jeśli nośniki
te nie podlegają zwrotowi do Administratora, chyba że prawo Unii Europejskiej lub prawo
kraju siedziby Zleceniobiorcy nakazują Zleceniobiorcy dalsze przechowywanie Danych
Osobowych. W takim przypadku za przetwarzanie w/w danych po rozwiązaniu niniejszej
umowy Procesor odpowiada jak administrator.

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowieul. Strzelecka 2, 31 – 503
Kraków, Biuro Dyrekcji: tel.(12)6198601, fax.(12)6198610, email:info@dzieciecyszpital.pl
Konto: Bank PeKaO
SA, O/Kraków, Rynek Główny 47, Nr: 06 1240 689 1111 0000 5143 2083
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Szpital akredytowany

Certyfikat ISO
9001:2015

5. Procesor jest obowiązany niezwłocznie wykonać obowiązek, o którym mowa w ust. 4
powyżej, nie później jednak niż w terminie 14 dni od rozwiązania niniejszej umowy, jak
również poinformować o tym Zleceniodawcę na piśmie w terminie 3 dni od jego wykonania.
6. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia w niniejszej umowie wymagają zachowania formy pisemnej
pod rygorem nieważności.
7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz Rozporządzenia (UE) 2016/679.
8. Wszelkie spory wynikłe ze stosunku prawnego objętego niniejszą umową rozpatrywane będą
przez sąd właściwy dla siedziby Administratora.
9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.
Administrator
Procesor
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie.
PYTANIA VI.
Dotyczy: pakiet 6
Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści probówki o wymiarach 12x75mm? Reszta parametrów bez zmian. 1
mm różnicy w opisie wymiarowym może wynikać z podania średnicy zewnętrznej probówki . Prosimy
o doprecyzowanie.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Poz. 5 Czy Zamawiający dopuści probówki o wymiarach 12x92mm? Reszta parametrów bez zmian.
Odpowiedź: TAK.
Poz. 13 Czy Zamawiający dopuści pałeczki z wacikiem bawełnianym o wymiarach 5x150 mm? Reszta
parametrów bez zmian.
Odpowiedź: TAK.
Poz. 24 Czy Zamawiający mógłby sprecyzować czy pipety mają być o pojemności 1ml czy 3ml?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż pipety mają być o pojemności 3 ml.
Poz. 30 Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 30ml? Reszta parametrów bez zmian.
Odpowiedź: TAK.
Dotyczy: SWIZ – sposób obliczania ceny
Czy zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych brutto w pakiecie 6 do 3 czy 4 miejsc po
przecinku?. Wartość pakietu netto i brutto będzie podana do dwóch miejsc po przecinku. Ceny
jednostkowe w szczególności brutto dla drobnego asortymentu medycznego w pakiecie 6 są tak
niskie w skali złotego, że przy wielu produktach jak szkiełka , ezy , probówki dochodzi do sytuacji w
której chcąc zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku ceny jednostkowe netto i brutto są takie same.
Formularz cenowy sporządzony przez Zamawiajacego nie przewiduje sytuacji w której to na etapie
realizacji wykonawca nie ma możliwości dokonania prawidłowego przeliczenia matematycznego
zgodnie z zawartą z Zamawiającym umową tj, jej załącznikiem stanowiącym formularz cenowy do
niniejszego postepowania. Wykonawca na etapie fakturowania staje przed problemem określenia
ceny opakowania szkiełek niezgodnej z oświadczeniem stanowiącym treść jego oferty. Wykonawca
musi albo podać cenę wyższą albo niższą od oferowanej co w przypadku drobnego sprzętu
medycznego ma kolosalne znaczenie w kontekście opłacalności zamówienia. W tej sytuacji
wyjaśnienie ewentualnej rażąco niskiej ceny na etapie postępowania jest iluzoryczne gdyż proces
jego realizacji jest rozbieżny z przyjętym w formularzu cenowym oświadczeniem o cenach.
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Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie.
PYTANIA VII.
Pytanie 5 – pozycja 3:
Prosimy o doprecyzowanie: bibułki do jakiej cytokuwety Zamawiający ma na myśli – pojedynczej
cytokuwety, podwójnej cytokuwety czy cytokuwety square (powierzchni sedymentacji 22 x 15 mm)?
Z góry dziękujemy.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż powyższe zapytanie nie jest przedmiotem zamówienia
Zamawiającego.
PYTANIA VIII.
PYTANIA DOTYCZĄ PAKIETU NR 7 :
Pytanie 1 – dotyczy pkt 13.2.1.2 SIWZ „Kryteria dostawy”
Prosimy o doprecyzowanie czy termin dostawy sukcesywnej dotyczy odczynników, kalibratorów i
kontroli i czy ma być podany w dniach roboczych?
Odpowiedź: Tak, ma być podany w dniach roboczych.
Pytanie 2 – dotyczy Załącznika nr 1B do SIWZ dla Pakietu 7, pkt 9 tabeli parametry techniczne
analizatora
Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zapewnienia udziału w zewnętrznym programie
kontroli jakości dla 12 parametrów w cyklach comiesięcznych i dla 4 parametrów wirusologicznych
raz w roku?
Odpowiedź: Udział w zewnętrznym programie kontroli jakości ma dotyczyć :
-parametrów TORCH (RQ9152)
-parametrów HIV/Hepatitis (RQ9151)
-parametrów immunochemicznych tj prokalcytonina, parathormon,osteokalcyna,insulina, IgF1, aTPO, witamina D 1,25 OH (RQ 9141)
-inne parametry immunochemiczne nie mniej niż 12 parametrów (RQ 9125)
-mycoplazma przeciwciała (labquality 5980)
Pytanie 3 - dotyczy Załącznika nr 1B do SIWZ dla Pakietu 7, pkt 9 tabeli parametry techniczne
analizatora
Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zapewnienia udziału w zewnętrznym programie
kontroli jakości dla oznaczenia BRAHMS PCT?
Odpowiedź: Tak zamawiający wymaga udziału w zewnętrznym programie kontroli jakości dla
oznaczeń BRAHMS PCT (RQ9141).
Pytanie 4 - dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ dla Pakietu 7, Umowa § 2 pkt 2
Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu dotyczącego dostarczania i rozładowania Przedmiotu
Umowy.
Firmy kurierskie zajmują się tylko dostarczaniem towaru i nie rozładowują towaru u klienta.
W związku z tym prosimy o zmianę zapisu na:
“Dostawy ubezpieczonego towaru wraz z jego wniesieniem odbywać się będą do Medycznego
Laboratorium Diagnostycznego w siedzibie Zamawiającego.”
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie. W związku z tym Zamawiający
modyfikuje § 2 ust. 2 projektu umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ (dotyczy Pakietu 1-7) i nadaje mu
brzmienie:
„2. Dostawy ubezpieczonego towaru wraz z wniesieniem odbywać się będą do Medycznego
Laboratorium Diagnostycznego w siedzibie Zamawiającego.”
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PYTANIA IX.
Dotyczy Pakiet nr 2:
Zamawiający określił ilość przewidywanych badań na 26000 morfologii i 3000 retikulocytów w ciągu 2
lat. Czy podaną ilość retikulocytów należy skalkulować w ramach podanej ilości morfologii, czyli
ogólna ilość morfologii wynosi 26000, a w tym 3000 retikulocytów?
Odpowiedź: Podana ilość morfologii wynosi 26000 w tym 3000 retikulocytów.
PYTANIA IX.
I. Dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ (Umowa -projekt):
§1 ust. 5:
Czy Zamawiający dopuści, aby wybrany Wykonawca dostarczył Zamawiającemu wraz z umową
wymagane deklaracje zgodności i formularz zamówienia, zamiast przy pierwszej dostawie?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
§3 ust. 3:
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: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie.
§6 ust. 1-2 :
Uprzejmie prosimy o dookreślenie zapisu:
„za każdy dzień opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”.
Kara powinna pełnić funkcję dyscyplinującą, a nie paraliżującą. W obecnym brzmieniu zapisu
Wykonawca nie ma wpływu na wysokość kary – nie zależy to od jego należytej staranności.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie.
§6 ust. 6:
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: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie.
§9 ust. 3:
Prosimy o zmianę zapisu „w ciągu 3 dni roboczych”” na zapis w brzmieniu „w ciągu 4 dni roboczych”.
Realizacja reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też
rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 3 dni jest trudna do wykonania.
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Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie.
§12 ust. 3:
Prosimy o doprecyzowanie, czy osoba wskazana do kontaktów w sprawie przedmiotu umowy jest
osobą odpowiedzialną za składanie zamówień. Czy zamówienia podpisane/zatwierdzone wyłącznie
przez tą osobę mają być realizowane?
Jeżeli tak, prosimy o wskazanie kilku osób w celu uniknięcie sytuacji braku realizacji (wstrzymania)
zamówienia z powodu nieobecności przedstawiciela Zamawiającego
i podpisania zamówienia przez inną osobę.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż osoby wskazane w §12 będą odpowiedzialne za składanie
zamówień.
§13 ust. 1 pkt 4:
Wykonawca wskazuje, iż długotrwały okres obowiązywania umowy zawartej w wyniku udzielenia
przedmiotowego zamówienia, czyni umowę szczególnie podatną na oddziaływania czynników
cenotwórczych. Prosimy zatem o uzupełnienie ww. zapisu poprzez dodanie:
„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: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie.
II.
Dotyczy Załącznika nr 2a do SIWZ (Umowa dzierżawy-projekt):
§2 ust. 3 pkt 1-2:
Czy Zamawiający dopuści, aby wybrany Wykonawca dostarczył Zamawiającemu wraz z umową
wymagane deklaracje zgodności i instrukcje, zamiast przy pierwszej dostawie?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie.
§6 ust. 4
Prosimy o zmianę zapisu „w terminie 2 dni” na zapis w brzmieniu „w terminie 2 dni roboczych”.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie. W związku z powyższym
Zamawiający modyfikuje zapis §6 ust. 4 projektu umowy dzierżawy (Załącznik nr 2a do SIWZ
(dotyczy Pakietu nr 1, 2, 3, 4, 5, 7) i nadaje mu brzmienie:
„4. W przypadku braku możliwości usunięcia wady lub usterki w terminie, o którym mowa w ust.
2 Wydzierżawiający zobowiązany jest do zapewnienia w terminie 2 dni roboczych Zamawiającemu
sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych niż wskazanych w SIWZ.”
§10 ust. 1 pkt 1:
Wykonawca wskazuje, iż długotrwały okres obowiązywania umowy zawartej w wyniku udzielenia
przedmiotowego zamówienia, czyni umowę szczególnie podatną na oddziaływania czynników
cenotwórczych. Prosimy zatem o uzupełnienie ww. zapisu poprzez dodanie:
„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: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie.
II. MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ
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Na podstawie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz.U.2019.1843) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia (SIWZ) w zakresie:
- Załącznika nr 1B do SIWZ W ZAKRESIE PAKIETU NR 3. W związku z powyższym Zamawiający
wycofuje zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 21.07.2020 r. załącznik nr 1B
do SIWZ , a w jego miejsce zamieszcza się nowy załącznik nr 1B do SIWZ –po zmianach.
 Pkt 11.1.1 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:
„11.1.1. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 09.09.2020 roku do godziny
09:30.”
 Pkt 11.2.1. SIWZ, który otrzymuje brzmienie:
„11.2.1 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj. Pokoju Umów i Zamówień publicznych ,
w dniu 09.09.2020 r. o godzinie 10:00.”

Odpowiedzi do pytań oraz modyfikacja treści SIWZ wprowadzone niniejszym pismem stanowią
integralną część SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie
przedmiotowego zamówienia.

Załącznik:
Załącznik nr 1B do SIWZ – po zmianie.

Otrzymują:
 strona internetowa Zamawiającego
 a/a
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