
ZP. 261.3.2019 
        Lubaczów, 02.10.2019 

 
 

Wszyscy uczestnicy postępowania 
 

 
Wyjaśnienia, zmiana terminu składania ofert 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników immunochemicznych wraz z 

dzierżawą analizatorów 

W związku z otrzymanymi pytaniami wykonawców na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 
29.01.2004 Prawo zamówieo publicznych  Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Lubaczowie wyjaśnia: 

1. Czy Zamawiający oczekuje, aby oferowany test do oznaczania troponiny hs był zgodny z 
aktualnymi zaleceniami i wymogami Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i umożliwiał 
zastosowanie szybkiego 1-godzinnego algorytmu diagnostyki zawału mięśnia sercowego? 

Odp.: TAK 
2. Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie analizatora z krótkim procesem inicjacji 

przed przystąpieniem do wykonania badań – wynoszącym 5- 9 min , zależnie od liczby 
testów dostępnych na pokładzie. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza 
Dotyczy wzoru umowy 

3. Par. 2 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby towar był dostarczany do 
Zamawiającego za pośrednictwem firmy kurierskiej na koszt i ryzyko 
Wykonawcy na warunkach określonych w niniejszej umowie? 

Odp.: Zgodnie z siwz 
4. Par. 3 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa ,,bezpłatny’’ na ,,w 

ramach czynszu dzierżawnego? 
Odp.: Zgodnie z siwz 
5. Par. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: 

„Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez 
Wykonawcę kary umownej.’’ 

Odp.: Zgodnie z siwz 
6. Par. 6 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienia” na 

„zwłoki”? 
Odp.: Zgodnie z siwz 
7. Par. 7 ust. 4 lit. b- d 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.: Zgodnie z siwz 
8. Par. 8 ust. 3 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. 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę 



Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania ofert ulega przedłużeniu do 

dnia 07.10.2019r do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.10.2019 o godz. 

10.15. Pozostałe informacje dotyczące składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 

 
Zamawiający: 

 


