
1 
 

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na  Dostawę testów i odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą 

analizatorów oraz dostawę środków dezynfekcyjnych z podziałem na 15 części, którego 

ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem  nr 

559308-N-2019 z dnia 2019-06-11 od uczestników postępowania wpłynęły zapytania do 

treści SIWZ. 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający publikuje treść zapytań i udziela 

następujących wyjaśnień: 

 

Dotyczy Umowy dzierżawy-  Załącznik nr 4 do SIWZ. 

Par. 2 ust. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie niniejszego postanowienia 

umowy poprzez wskazanie liczby osób, które mają zostać poddane szkoleniu, o którym mowa 

w niniejszym postanowieniu umowy? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że szkoleniu poddane będą 4 osoby lecz nie wyraża 

zgody na zmianę zapisów umowy. 

Par. 6 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ,,nieodpłatnie’’ na ,,w ramach 

czynszu dzierżawnego? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

Par. 8 ust. 1 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. 

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? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Par. 10 Czy 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? Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta zostałaby z 

Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający postanowienia dotyczące 

przetwarzania danych osobowych zawarł w § 10 PRZETWARZANIE DANYCH 

OSOBOWYCH Umowy dzierżawy stanowiącej Załącznik nr 4 do SIWZ. 
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Dotyczy  Umowy dostawy - Załącznik nr 5 do SIWZ. 

Par. 1 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu – „Zmniejszenie nie może 

przekraczać 20% całkowitej wartości umowy”? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Par. 2 ust. 2 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. 

Par. 5 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu – „Zmniejszenie nie może 

przekraczać 20% całkowitej wartości umowy”? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Par. 6 ust. 1 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. 

Par. 6 ust. 1 lit. a Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę przesłanki naliczenia kary 

umownej na odstąpienie „z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę”?  

Uzasadnienie:   

Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik odpowiada za nienależyte wykonanie umowy jeżeli wynika 

ono z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność. Przyczyny niezależne od Zamawiającego 

obejmują także okoliczności za które dłużnik nie odpowiada. 
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Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Par. 7 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin uzupełnienia braków wynosił 5 dni? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Par. 8 ust. 1, ust. 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 nie wyraża zgody. 

Par. 8 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu "w przypadku odmowy przez 

Wykonawcę wymiany" na "w przypadku nieuzasadnionej odmowy przez Wykonawcę 

wymiany"? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Zatwierdzam, dnia 2019-06-19 

      Marianna Sokołowska 

            p.o. dyrektora 

 

 

 

 


