Katowice, dn. 2020-07-24
Nr sprawy: WIW.AG.ZP.272.4.2020

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż urządzenia laboratoryjnego -

Aparatu do automatycznej izolacji i oczyszczania kwasów nukleinowych z
wykorzystaniem cząstek magnetycznych wraz z wyposażeniem dla Zakładu Higieny
Weterynaryjnej w Katowicach
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach, ul. Brynowska
25a,
40-585 Katowice informuje wszystkich Wykonawców, że wpłynęły pytania dotyczące w/w
postępowania. Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
Zamawiający podaje treść pytań oraz odpowiedzi.
Pytanie Nr 1
Co Zamawiający rozumie przez "oddzielną jednostkę sterującą"?
Odpowiedź: Zamawiający przez „oddzielna jednostkę sterującą” rozumie komputer stacjonarny
składający się ze stacji roboczej, monitora, klawiatury i myszki bezprzewodowej.
Pytanie Nr 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie terminu dostawy wynoszącego 4 miesiące od daty
podpisania umowy? Zobowiązanie dostawy jest uzależnione od momentu podpisania umowy, który nie
jest możliwy do dokładnego sprecyzowania.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu
zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2020 r. Jest to termin
ostateczny realizacji przedmiotu zamówienia.
Pytanie Nr 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie instrumentu wyposażonego jedynie w zewnętrzny
pojemnik na opady, który przystosowany jest do użytkowników z planowaną wysoką wydajnością
wykonywanych izolacji?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie Nr 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pełni kompatybilnego komputera dedykowanego
pod oferowany instrument: HP Engage Flex Pro, IntelCore i5 8500 6C CPU, 16GB (2x8GB) DDR4
2666 RAM, Intel UHD Graphics 630, HD stereo codec Conexant CX20632, 9.5mm SuperMulti
DVDRW 600/800 Tower, 500 GB 7200RPM 3.5in hard disk, 7xUSB 2.0, Intel Ethernet I210-T1 PCIe
x 1Gb NIC, 3 Serial port? Wykonawca nie może zapewnić, że inny komputer umożliwi prawidłową
obsługę instrumentu.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie Nr 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie monitora dedykowanego pod oferowany instrument
(tj. 19 cali, kontrast 1000:1, czas reakcji 5ms)? Wykonawca nie może zapewnić, że inny monitor
umożliwi prawidłową obsługę instrumentu.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie Nr 6 - Dot. siwz:
Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty w formie elektronicznej? W obecnej sytuacji epidemii Urząd
Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do prowadzenia postępowań i składania ofert za
pomocą środków komunikacji elektronicznej (patrz strona UZP). Jeżeli Zamawiający nie posiada
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platformy do składania ofert , może dopuścić złożenie oferty za pomocą maila, gdzie przesłany plik
oferty jest dostępny po podaniu hasła, które Oferenci przesyłają na 15-30 minut przed terminem
otwarcia ofert.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w formie elektronicznej.
PYTANIA DOTYCZĄCE UMOWY
1) 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 wyraża zgodę na proponowaną formę zawarcia umowy.
2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy niniejszego postanowienia:
Poza zmianami umowy dopuszczonymi w art.144 ust.1 Pzp dopuszcza się możliwość zmian
postanowień zawartej umowy, gdy konieczność zmiany spowodowana jest okolicznościami
poza kontrolą stron, których działając z należytą starannością strony nie mogły przewidzieć w
chwili zawierania umowy. Dotyczy to w szczególności takich okoliczności jak zagrożenie
epidemiologiczne, zamieszki, akty terroru, zamknięcie granic, rządowe ograniczenia
międzynarodowego transportu, utrudnienia na lotniskach i granicach, tj. okoliczności o
charakterze tzw. siły wyższej. W czasie trwania siły wyższej Wykonawca odpowiada za
wykonywanie Umowy, gdy ponosi winę umyślną za naruszenia. Wykonawca zobowiązuje się
informować Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich trudnościach związanych z
dostarczeniem zamówionych przez niego produktów.
Ponadto 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.
Uzasadnienie:
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 produktów związaną z nagłym i niemożliwym
do przewidzenia zwiększeniem światowego zapotrzebowania na 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 lub w
odbiegającej od zamówienia liczbie produktów. Wykonawca zobowiązuje się informować
Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich trudnościach związanych z
dostarczeniem zamówionych przez niego produktów.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.
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3) Dotyczy: Par. 2 ust. 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin płatności był liczony od daty wystawienia
faktury?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że odpowiedź na to pytanie znajduje się w załączniku Nr 6 do
SIWZ- wzór umowy - & 2 ust. 4
4) Dotyczy Par. 2 ust. 5
Zwracamy się z prośbą o wskazanie osoby kontaktowej, odpowiedzialnej za akceptację
dokumentów finansowych (FV).
Odpowiedź: Główny Księgowy Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach.
Zwracamy się z prośbą o wskazanie jakie elementy faktury są niezbędne do zaakceptowania tego
dokumentu przez Zamawiającego.
Odpowiedź:
Wszystkie
dokumenty
finansowe
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

muszą

zawierać

elementy,

zgodne

5) Dotyczy Par. 4 ust. 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa ,,bezpłatnie’’ na ,,w ramach czynszu
dzierżawnego?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.
6) Dotyczy Par. 6
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w
każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.’’
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.
7) Dotyczy: Par. 6 ust. 1 lit. b
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: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.
8) Dotyczy Par. 8
Czy 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? Umowa powierzenia
przetwarzania danych osobowych zawarta zostałaby z Wykonawcą jako procesorem wg
załączonego wzoru.
Odpowiedź: Zamawiający jako administrator danych osobowych wyrazi zgodę na przetwarzanie
danych osobowych, pod warunkiem podpisania Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
z Wykonawcą wg załączonego wzoru. Umowa powierzenia będzie załącznikiem do umowy głównej.
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