Słupsk, dnia 20.11.2020r

dotyczy Dostawy filtrów do usuwania leukocytów, pojemników pustych do transferu
zlewanego koncentratu krwinek płytkowych oraz pojemników z tworzyw sztucznych do
pobierania, preparatyki i przechowywania krwi i jej składników wraz z dzierżawą 5
pras do automatycznej preparatki odwirowanej krwi z instalacją, uruchomieniem
i przeszkoleniem personelu– sprawa nr 3/2020
Na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz.
1843 z późn. zmianami) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym
postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:
Pytanie 1
Dotyczy Wzoru umowy –SIWZ część II:§3 ust. 1 lit. d/ tiret pierwszy i drugi:
Czy Zamawiający dopuści możliwość uzyskania dostępu online 24h na dobę do aktualnych
kart charakterystyk i ulotek na stronie internetowej Wykonawcy? Jeżeli tak proponujemy
uzupełnienie zapisu: „lub zapewni całodobowy dostęp online do dokumentów na stronie
internetowej pod adresem: ...........”
Odp:. Zamawiający wyraża zgodę na dostęp online 24h do kart charakterystyki i ulotek.
Zamawiający zmienia treść §3 ust. 1 lit. d poprzez dodanie zapisu „ Wykonawca
zapewni całodobowy dostęp do dokumentów na stronie internetowej pod wskazanym
adresem……….
Pytanie 2
§3 ust.3:Uprzejmie prosimy o usunięcie zapisu, lub zastąpienie wyrażenia: „zobowiązany jest
powiadomić” wyrażeniem:„ może powiadomić”.
Odp:. Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy.
Pytanie3
§7 ust. 1 lit. a/:Prosimy o modyfikację ww. postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby
wysokość kary umownej naliczana była od wartości pozostałej do realizacji umowy, nie zaś
od kwoty brutto określonej w §3 ust. 1.W sytuacji gdy umowa dotyczy świadczeń ciągłych, a
dostawa odczynników będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy,
odstąpienie do umowy może dotyczyć niewielkiej części umowy, w konsekwencji
zastrzeżenie kary umownej naliczanej od wynagrodzenia brutto umowy na dostawę będzie
miało charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja
między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.
Odp:.Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów poprzez dodanie do §7 ust. 1 lit. a/:
„Kara umowna będzie naliczana od wartości netto pozostałej do realizacji umowy.
Pytanie 4
II.Dotyczy Wzoru umowy –SIWZ część II: Celem właściwego zabezpieczenia dokumentacji
przez obie Strony dot. ochrony danych osobowych, prosimy o dołączenie do umowy głównej
-umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Dostęp do danych osobowych przez

Wykonawcę może nastąpić w sytuacji serwisowania dzierżawionych urządzeń. Inżynier
serwisu może mieć wówczas potencjalnie dostęp do danych pacjenta.
Odp: Zamawiający wymaga podpisania umowy na przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z załączonym wzorem.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego
w dniu 20.11.2020roku.
Sp. IR

