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WYJAŚNIENIA NR 1 SWZ 

 
 

  

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

 „Dostawa termocyklera dla Pracowni Chorób Ryb i Chorób Zakaźnych Zwierząt     

w Przemyślu” 

 

 

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie, działając na podstawie art. 284        

ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 19 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U.             

z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), przekazuje treść złożonych pytań w ww. postępowaniu                 

o udzielenie zamówienia publicznego oraz treść udzielonych odpowiedzi:  

 

Pytanie nr 1   

W związku z uczestnictwem w postępowaniu proszę o odpowiedź na następujące pytania: 

Odnośnie pkt 26 załącznik 6 Opis Przedmiotu zamówienia. 

Czy Zamawiający wymaga osobnego laptopa poza komputerem sterującym urządzeniem? 

Jeśli tak prosimy podać min parametry techniczne tego komputera. 

 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga oprócz komputera PC/laptopa do sterowania 

urządzeniem, osobnego laptopa z możliwością instalacji oprogramowania oraz przeniesienia 

pełnej bazy danych w celu możliwości analizy eksperymentów poza jednostką sterującą 

termocyklerem. Parametry techniczne Zamawiający podaje w zmodyfikowanym załączniku 

nr 6 do SWZ w powyższym zakresie. 
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Pytanie nr 2  

PYTANIA DO UMOWY:.. 

par. 4 ust. 2 lit. a Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę przesłanki naliczenia kary 

umownej za odstąpienie „z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę”?  

Uzasadnienie:  Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik odpowiada za nienależyte wykonanie umowy 

jeżeli wynika ono z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność. Przyczyny niezależne od 

Zamawiającego obejmują także okoliczności za które dłużnik nie odpowiada. 

 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis w § 4 ust. 2 lit. a) poprzez modyfikacje załącznika 

nr 3 do SWZ  (wzór umowy).  

Treść wprowadzonej zmiany: ,,a) za odstąpienie od umowy z przyczyn za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 10 %  wynagrodzenia umownego 

brutto określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy”; 

 

par. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy 

przysługiwało po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni 

roboczych, wyznaczonego w pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania 

umowy? 

 

Odpowiedź:  Zamaiwjacy nie wyraża zgody, gdyż dodatkowy termin uprawniający do 

odstąpienia od umowy  bedzie określony przez Zamawiającego w upomnieniu, o którym 

mowa w § 5 ust. 2 wzoru umowy. 

 

par.6 ust. 2 Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do wzoru umowy zapisu                   

o dopuszczalności wprowadzania zmian, w brzmieniu przedstawionym poniżej? 

1. Zmiana Umowy może obejmować, w zakresie dozwolonym przepisami ustawy Prawo 

zamówień publicznych, w szczególności: 

1.1. Zmianę przedmiotu umowy (Urządzenia lub odczynniki oraz inne materiały objęte 

umową) na produkty nowej generacji, o nie gorszych właściwościach niż wymagane                         

w postępowaniu o zamówienie publiczne 

1.2. zmianę sposobu konfekcjonowania; 

 Uzasadnienie: Diagnostyka laboratoryjna Naszej firmy podlega ciągłemu rozwojowi 

prowadząc do powstawania coraz bardziej innowacyjnych rozwiązań. Chcąc zapewnić 

naszym klientom dostęp do jak najnowocześniejszym systemów chcielibyśmy 

zaproponować możliwość zmiany pozwalającą na wymianę w trakcie trwania umowy 

używanego Urządzenia lub odczynników na nowe ich generacje. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
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par.6 ust. 3 Czy Zamawiający uznaje, że warunki trwającego zagrożenia 

epidemiologicznego stanowią okoliczności siły wyższej? 

 

Odpowiedź: Zamawiający przewidział we wzorze umowy (załącznik nr 3 do SWZ) sytuację 

związaną z pandemią COVID. W opinii Zamawiającego stan siły wyższej każdorazowo 

powinien być badany w odniesieniu do okoliczności konkretnej sprawy                                

i wymaga indywidualnej oceny. Niezbędne jest wykazanie związku przczynowo-skutkowego 

pomiędzy zaistniałym zdarzeniem (epidemią, stanem zagrożenia epidemicznego),                      

a skutkiem w postaci niemożności wykonania umowy handlowej.  

 

par. 8 ust. 1 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 nie wyklucza zawarcia umowy powierzenia przetwarzania 

danych osobowych z Wykonawcą, jednak na tym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego jest za wcześnie, aby Wojewódzki Inspektorat Weterynarii           

z/s w Krośnie taką deklarację podejmował.  

Ponadto podaje się, że wg opinii użytkownika przedmiotowego urządzenia (ZHW                

w Krośnie) na sprzęcie nie będą przetwarzane dane osobowe w rozumieniu rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 

119 z 04.05.2016, str. 1).  

 

Zamawiający podaje, że w związku z udzielonymi wyjaśnieniami treści SWZ  dokonuje 

zmiany:   

 Załączników:  nr 3 (wzór umowy) i nr 6 (Wymagania dotyczące sprzętu) do SWZ                

w przedmiotowym postępowaniu;  

 terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą                                         

w ww. postępowaniu poprzez zmianę treści SWZ  - ZMIANA NR 1 TREŚCI SWZ; 

 ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

 

 Podkarpacki  

Wojewódzki Lekarz Weterynarii  

z up. ( - )  

Janusz Ciołek Z-ca Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii 
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