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 TABLICA OGŁOSZEŃ/strona internetowa   zamawiającego 
SPZOZ-ZP/9D/2017                                            Kępno, dnia  31.08.2017r. 
 

 

              
              WSZYSCY   WYKONAWCY          

                                           ODPOWIEDZI na PYTANIA do SIWZ  
 
 

Działając na podstawie art.38 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., 
poz.2164 ze zmianami) - Dyrekcja   Samodzielnego   Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie w 
nawiązaniu do przesłanych   pytań do przetargu pn. „Dostawa odczynników , kalibratorów, materiałów 
kontrolnych   i zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora do badań równowagi kwasowo – zasadowej z 
kooksymetrią dla  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w  Kępnie” (znak: SPZOZ-
ZP/9D/2017) –  udziela następujących odpowiedzi: 
Pytanie 1 
Dot.: Załącznik nr 5 do SIWZ 

1. Par. 4 ust. 5 i par. 8 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty 
wystawienia faktury?    Odpowiedź:  TAK 
Uzasadnienie:  Utrzymanie zapisu w obecnej postaci  spowoduje, iż niemożliwe będzie dokładne określenie 
terminu płatności. 

2. Par. 8 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin dostawy analizatora wynosił  21 dni od daty 
podpisania umowy a termin ich instalacji 7 dni od daty dostarczenia?   Odpowiedź:  TAK 

3. Par. 8 ust. 14 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ,,godz.'' na ,,godzin w dni robocze''? 
Odpowiedź:  TAK 

4. Par. 9 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to by termin ważności wynosił 6 miesięcy? 
Odpowiedź:  TAK 

5. Par. 10 ust. 1 pkt c) oraz ust. 2 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.?    Odpowiedź:  TAK 

               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. 

6. Par. 10 ust. 7 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:  TAK 

7. Par. 10 Prosimy o dodanie zapisu o brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania 
zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”   Odpowiedź:  TAK 

8. Par. 12  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 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.   Odpowiedź:  TAK 
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