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WSZYSCY 

 
dot.: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 
sukcesywną dostawę odczynników i dzierżawę aparatu do wykonywania reakcji 
immunohistochemicznych na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc 
Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem. 

 
Działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1579), Zamawiający przekazuje treść 
zapytań wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
 
Pytanie nr 1 
Par. 4, ust. 2, Par. 5 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin dostawy 
analizatora wynosił  21 dni od daty podpisania umowy a termin ich instalacji 7 dni od 
daty dostarczenia? 
Odp.: Nie. Postanowienia wzoru umowy pozostają bez zmian. 
Pytanie nr 2 
Par. 4, ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ,,nieodpłatnie’’ na ,,w ramach 
czynszu dzierżawnego?  
Odp.: Nie. Postanowienia wzoru umowy pozostają bez zmian. 
Pytanie nr 3 
Par. 5, ust. 2 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? 
Odp.: Nie. Postanowienia wzoru umowy pozostają bez zmian. 
Pytanie nr 4 
Par. 5, ust. 3 Czy Zamawiający dopuści, aby zamówienia były składane także za 
pośrednictwem poczty elektronicznej? 
Odp.: Nie. Postanowienia wzoru umowy pozostają bez zmian. 
Pytanie nr 5 
Par. 6, ust. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od 
daty wystawienia faktury? 
Odp.: Nie. Postanowienia wzoru umowy pozostają bez zmian. 
Pytanie nr 6 
Par. 7, ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, 
aby skorzystanie z zakupu interwencyjnego (wykonania zastępczego) wykluczało 
zastosowanie kar umownych? 
Odp.: Nie. Postanowienia wzoru umowy pozostają bez zmian. 
Pytanie nr 7 
Par. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: 
„Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary 
umownej.’’ 
Odp.: Nie. Postanowienia wzoru umowy pozostają bez zmian. 
Pytanie nr 8 
Par. 9, ust. 2, lit. a Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby wysokość kary umownej była 
liczona od wartości sumy czynszu dzierżawnego? 
Odp.: Nie. Postanowienia wzoru umowy pozostają bez zmian. 



 

 
 

Pytanie nr 9 
Par. 9 ust. 4 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? 
Odp.: Nie. Postanowienia wzoru umowy pozostają bez zmian. 
Pytanie nr 10 
Par. 9 ust. 6 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? 
Odp.: Nie. Postanowienia wzoru umowy pozostają bez zmian. 
Pytanie nr 11 
Par. 11 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. 
Odp.: Tak 

                                 
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do 
siwz, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz 
termin wprowadzenia nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. 
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