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WSZYSCY    UCZESTNICY   POSTĘPOWANIA 
 
 

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej równowartości 214000 
euro na kompleksową dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do wykonywania oznaczeń OB, 
badania ogólnego moczu i równowagi kwasowo-zasadowej zgodnie z dodatkiem nr 2 i 5 do SIWZ. CPV: 
33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne, 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem 
szklanego) 

 

Znak sprawy: SPZOZ LAB 3 / 2020   Nr ogłoszenia – 586170-N-2020 z dnia 2020-09-17     
          

Zamawiający zgodnie z art.38 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SIWZ:   

 
1. Zgodnie z rekomendacją UZP zwracamy się z prośbą o umożliwienie składania ofert w formie elektronicznej. Oferta 

podpisana zostanie wymaganym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  Urząd Zamówień Publicznych zaleca, 
aby komunikacją elektroniczną objąć wszelką korespondencję w tym składanie ofert.  Zastosowanie komunikacji 
elektronicznej możliwe jest nie tylko przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ale także 
w jego trakcie. (w załączeniu komunikat UZP) https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-
zagrozenia-epidemicznego 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
2. W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 1 prosimy o dopuszczenie złożenia oferty w formie elektronicznej, 

podpisanej podpisem elektronicznym i wysłanej za pośrednictwem poczty e-mail, spakowanej w plik do którego 
otwarcia hasło zostanie przesłane na 30 minut przed otwarcie ofert. 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
3. Prosimy także o przesunięcie terminu składania oferty o 2 dni robocze 
Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
4. Dotyczy Grupy 3 Dotyczy pkt 2 ZESTAWIENIA WYMAGANYCH PARAMETRÓW MEDYCZNO-

TECHNICZNYCH: Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymagając braku czynności 
konserwacyjnych ma na myśli również wymiany igieł pobierających, porty pobrań oraz wężyki?  Wymiana tych 
elementów znacząco naraża personel na kontakt z materiałem potencjalnie zakaźnym. 

Odpowiedź:  Zamawiający potwierdza. 
5. Dotyczy Grupy 3 Dotyczy pkt 24 ZESTAWIENIA WYMAGANYCH PARAMETRÓW MEDYCZNO-TECHNICZNYCH:  

Czy Zamawiający wymaga, aby aparat był pozbawiony jakichkolwiek manualnych czynności eksploatacyjnych w 
sytuacji zaciągnięcia skrzepu? 

Odpowiedź:  Zamawiający potwierdza. 
6. Dotyczy Dodatek nr 3 do SIWZ Umowa – wzór 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 podtrzymuje zapisy SIWZ. Umowa zostanie wysłana drogą elektroniczną i winna być 
opatrzona podpisem własnoręcznym. 
7. 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, mając na 
uwadze aktualną pandemię wirusa SARS-CoV-2, związaną z tym sytuację globalnego zagrożenia zdrowia oraz 
dynamicznie zmieniające się okoliczności zewnętrzne, na które Wykonawca nie ma wpływu (w tym ograniczenia 
nakładane przez państwa dotknięte pandemią), stanowiące okoliczność o charakterze tzw. siły wyższej, Strony 
zgodnie postanawiają, że w czasie trwania pandemii dokonywanie napraw Urządzenia będzie uzależnione od 
aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju i za granicą oraz związanych z tą sytuacją okoliczności, w tym w 
szczególności od dostępności części zamiennych do Urządzenia, dostępności zdolnych do przeprowadzenia 
naprawy inżynierów serwisowych i faktycznej możliwości bezpiecznego dla pacjentów, personelu Kupującego oraz 
inżynierów serwisu Wykonawcy przeprowadzenia naprawy Urządzenia w miejscu jego funkcjonowania. Strony 
niniejszym akceptują, że czas naprawy może ulec przedłużeniu, a sama naprawa może zostać odroczona w czasie 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
8. 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 usług związaną z nagłym i niemożliwym do przewidzenia zwiększeniem światowego zapotrzebowania na 
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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. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o 
wszelkich trudnościach związanych ze zrealizowaniem zamówionych usług 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
9. Dotyczy Dodatek nr 3 do SIWZ Umowa – wzór par. 2 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin dostawy 

wynosił 5 dni roboczych? 
Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
10. Dotyczy Dodatek nr 3 do SIWZ Umowa – wzór par. 2 ust. 4 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 doprecyzowuje 11 osób. 
11. Dotyczy Dodatek nr 3 do SIWZ Umowa – wzór par. 2 ust. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego 

postanowienia tak, aby skorzystanie z zakupu interwencyjnego / wykonania zastępczego wykluczało zastosowanie 
kar umownych? Uzasadnienie: Zamawiający przyznaje sobie prawo do sankcjonowania za to samo przewinienie dwa 
razy. Zastrzeżenie kary umownej ma cel odszkodowawczy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy. Kara umowna ma na celu naprawienie szkody poniesionej przez Zamawiającego, ale nie może być 
nadmierna i nie może dążyć do podwyższenia poniesionej szkody. Poprzez dokonanie zakupu interwencyjnego 
następuje naprawienie szkody. 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
12. Czy zamawiający wyrazi zgodę by prawo do zakupu interwencyjnego przysługiwało  po bezskutecznym pisemnym 

wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 
dni roboczych? 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
13. Dotyczy Dodatek nr 3 do SIWZ Umowa – wzór par. 3 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin 

płatności był liczony od daty wystawienia faktury? Uzasadnienie: Utrzymanie zapisu w obecnej postaci spowoduje, iż 
niemożliwe może być dokładne określenie terminu płatności. 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
14. Dotyczy Dodatek nr 3 do SIWZ Umowa – wzór par 3 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zdania: 

„Zmniejszenie nie może przekraczać 20% całkowitej wartości umowy”? 
Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
15. Dotyczy Dodatek nr 3 do SIWZ Umowa – wzór par. 4 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin ważności 

przedmiotu umowy wynosił minimum 6 miesięcy od dnia dostawy? 
Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę. 
16. Dotyczy Dodatek nr 3 do SIWZ Umowa – wzór par. 5 ust. 4 Czy Zamawiający zgodzi się zmienić treść słowo 

"natychmiast" na "w terminie nie dłuższym niż 7 dni" 
Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
17. Dotyczy Dodatek nr 3 do SIWZ Umowa – wzór par. 10 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do 

odstąpienia  / rozwiązania od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do 
należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych? 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
18. Dotyczy Dodatek nr 3 do SIWZ Umowa – wzór par. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w 

brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.’’ 
Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 

Sporządził:  
St. inspektor d/s zamówień publicznych 

Andrzej Dowgiert             

    Zatwierdził: 

                    Dyrektor SPZOZ w Sokółce 
                                                                                                          Jerzy Kułakowski 

 

 


