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Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie 
ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin 

Regon 000311591 
NIP 6651042675 
KRS 0000030801  

Konin, dnia 24.01.2023 r.  
WSZ-EP-67/95/22/2023  

 
Wykonawcy zainteresowani postępowaniem/  

strona internetowa prowadzonego postępowania  
 

 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, o wartości mniejszej niż progi unijne, na zadanie 
pod nazwą: „Dostawa pasków do glukometrów, materiału kontrolnego wraz z dzierżawą 

glukometrów.”, (nr sprawy: WSZ-EP-67/2022). 

 
Zamawiający informuje, iż do ww. postępowania zostały złożone pytania. W związku z powyższym 
działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust.6 ustawy z dnia 11września 2019 roku – Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r.. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przekazuje 
treść zapytań wraz z wyjaśnieniami. 
 

PYTANIA DO SWZ dot. parametrów granicznych zał. Nr 3 pkt 8: 
1. Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający uzna za spełniony pkt.8 załącznika nr 3 jeżeli 

wszystkie wymienione funkcjonalności oraz prace będą wykonane w ramach podłączenia 
glukometrów do systemu zarządzającego Poccelerator przez firmę Siemens? 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wykluczył wykonania zamówienia z udziałem 
podwykonawców w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający uzna zatem za 
spełniony wymóg o którym mowa w punkcie 8 załącznika nr 3 do SWZ – Zestawienie 
wymaganych parametrów jakościowo-technicznych, jeżeli wszystkie wymienione 
funkcjonalności oraz prace w ramach podłączenia glukometrów do systemu 
zarządzającego POCcelerator będą wykonane przez podwykonawcę, którego Państwo 
wskażecie w ofercie. 

 
PYTANIA DO UMOWY: 

2. par. 1 ust.1 pkt 2 i par. 5 ust. 3  Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin dostawy 
analizatora wynosił 21 dni od daty podpisania umowy a termin jego instalacji 7 dni od daty 
dostarczenia? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, w związku z tym zmodyfikuje 
załącznik nr 5 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy. Zmiana treści SWZ oraz 
zmodyfikowany Załącznik zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania. 
 

3. par. 1 ust. 3 i par. 4 ust. 11 oraz. par. 5 ust. 2  Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby 
dostarczone zostały dokumenty w formie elektronicznej (CD, email, strona internetowa)? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia zapisy zgodnie SWZ. 
 

4. par. 4 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby 
skorzystanie z zakupu zastępczego wykluczało zastosowanie kar umownych? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i  pozostawia zapisy zgodnie SWZ. 
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5. Ponadto, czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację tego postanowienia poprzez 

dodanie w jego treści, że Zamawiający może skorzystać z prawa do zakupu zastępczego „po 
bezskutecznym upływie przynajmniej 5- dniowego dodatkowego terminu wyznaczonego 
Wykonawcy do realizacji zobowiązania”? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i  pozostawia zapisy zgodnie SWZ. 

 
6. par. 6 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa ,,bezpłatny’’ na ,,w ramach 

czynszu dzierżawnego”? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, w związku z tym zmodyfikuje 
załącznik nr 5 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy. Zmiana treści SWZ oraz 
zmodyfikowany Załącznik zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania. 
 

7. par. 6 ust. 4 i 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "godzin" na "godzin w dni 
robocze"? Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "dni" na "dni robocze"? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i  pozostawia zapisy zgodnie SWZ. 
 

8. par. 6 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy? 
Uzasadnienie: 
Przedmiot zamówienia jest urządzeniem złożonym dlatego w większości przypadków 
wystąpienia awarii wymagana jest interwencja doświadczonego inżyniera autoryzowanego 
serwisu producenta. Dlatego, niedopuszczalne jest, aby inna osoba ingerowała samodzielnie, 
bez konsultacji z autoryzowanym serwisem w stan urządzenia, które uległo awarii, gdyż 
przez wzgląd na brak doświadczenia i wiedzy w zakresie kompleksowych usług serwisowych 
przedmiotu umowy jego działania mogą doprowadzić do trwałego uszkodzenia aparatury. 
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje załącznik nr 5 do SWZ – Projektowane 
postanowienia umowy, w par. 6 ust. 5, który otrzymuje następujące brzmienie: „Jeśli 
naprawa w ciągu 24 godzin, z przyczyn obiektywnych, będzie niemożliwa, 
Wydzierżawiający dostarczyć Dzierżawcy, sprzęt zastępczy o parametrach minimalnych 
takich samych jak sprzęt podlegający naprawie, w ciągu 2 dni. W przypadku 
niedostarczenia przez Wydzierżawiającego sprzętu zastępczego we wskazanym wyżej 
terminie, Dzierżawca ma prawo zlecić dokonanie naprawy Przedmiotu Dzierżawy osobie 
trzeciej lub wziąć w dzierżawę od osoby trzeciej sprzęt zastępczy, w obu przypadkach – na 
koszt i ryzyko Wydzierżawiającego i bez upoważnienia sądu, a koszty z tym związane 
potrącić z należnościami Wydzierżawiającego wynikającymi z niniejszej Umowy.” 
 Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik zostaną zamieszczone na stronie 
prowadzonego postępowania. 

par. 6 ust. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, by obowiązek wymiany dotyczył wyłącznie 
wadliwego elementu, a nie całego aparatu? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i  pozostawia zapisy zgodnie SWZ. 
 

9. par. 9 ust. 3 Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie "do wysokości rzeczywiście 
poniesionej szkody”? Ewentualnie dodanie: „wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy z 
tytułu utraconych korzyści”? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i  pozostawia zapisy zgodnie SWZ. 
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Załącznik nr 6 Umowa powierzenia 

 
10. par. 7 Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby dodać następujące postanowienia:  

 
"a. Czynności kontrolne nie mogą prowadzić do ujawnienia Zamawiającego danych osobowych 
nieobjętych niniejszą umową, w szczególności danych osobowych innych klientów Wykonawcy, lub 
prowadzić do obniżenia skuteczności przyjętych przez Wykonawcę środków technicznych i 
organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych przetwarzanych w jego organizacji bądź zagrażać 
lub prowadzić do obniżenia poziomu ich bezpieczeństwa.  
b. Kontrola obejmuje swoim zakresem wyłącznie przetwarzanie danych osobowych, z wyłączeniem 
wszelkich informacji niejawnych, poufnych, czy stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 
Wykonawcy. 
c. Czynności audytowe odbywają się wyłącznie w obecności osoby wyznaczonej przez Wykonawcę  
d. Czynności audytowe nie mogą utrudniać działalności Wykonawcy, w szczególności wykonywania 
obowiązków przez pracowników lub współpracowników Wykonawcy." ? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. W ocenie Zamawiającego 
umowa w jej dotychczasowej treści dostatecznie reguluje wskazane powyżej kwestie. 
 
 
 
Zamawiający informuje, że treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 286 ust.1 i ust.7 
ustawy z dnia 11września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r.. poz. 1710 ze 
zm.) zmianę treści SWZ i jest wiążąca dla wszystkich uczestników biorących udział  
w przedmiotowym postępowaniu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła: S. Skrycka 
DZP tel. (63) 240-41-33 
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