Warszawa, dnia 14.02.2020 r.
Nr sprawy SPZOZ.U.101/2020
ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą”, Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów zawiadamia, iż w postępowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p.n. „Dostawy odczynników, materiałów
zużywalnych, kontrolnych i kalibratorów wraz z dzierżawą automatycznego analizatora” (Nr
sprawy SPZOZ.U.101/2020) wpłynęły zapytania do SIWZ. Treść wyjaśnień na otrzymane
zapytania zamieszczono poniżej.
Zapytanie nr 1 z dnia 13.02.2020 r.
Dot. pkt. 4 parametrów medyczno-technicznych
Pytanie 1: Czy Zamawiający poprzez zapis „Minimalna wydajność aparatu 80 oznaczeń/ godz.”
rozumie konieczność zaoferowania takiego analizatora którego maksymalna wydajność będzie nie
mniejsza niż 80 testów/h, jednocześnie dopuszcza, że wydajność ta może być niższa przy pewnych panelach zlecanych oznaczeń?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
Pytanie 2: Ad. „Szybkość otrzymania wyników badanych parametrów do 30 min”. Czy Zamawiający dopuści analizator, gdzie szybkości otrzymania wyników dla testów: Toxoplazmona IgG, Witamina D3 (25OH) i Witamina B12 wynosi 36 minut, natomiast dla wszystkich pozostałych testów
wyszczególnionych w SIWZ – 29 minut?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
Pytanie 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu oznaczenia Hemoglobiny glikowanej HbA1C? Analizator immunochemiczny przez nas oferowany nie ma możliwości oznaczania w/w parametru, Zamawiający zaś mógłby go oznaczać na analizatorze biochemicznym lub innym dedykowanym analizatorze dla tego badania.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyrazi zgody na wydzielenie z pakietu oznaczenia Hemoglobiny
glikowanej HbA1C. Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach jednego czynszu dzierżawnego dodatkowego analizatora, na którym będzie możliwe oznaczanie parametru HbA1C, analizator musi być sprawny technicznie, z zapewnieniem okresowych przeglądów analizatora w tym
konserwacyjnych i napraw w trakcie trwania umowy.
Pytanie 4: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „Wyposażenie dodatkowe do pracowni immunochemii : stół pod aparat lub dodatkowy blat” – jeżeli oferowany analizator jest wolnostojący i nie
wymaga dodatkowego blatu lub stołu?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający odstąpi od wymogu „Wyposażenie dodatkowe do pracowni immunochemii: stół pod aparat lub dodatkowy blat” – jeżeli oferowany analizator jest wolnostojący i nie
wymaga dodatkowego blatu lub stołu.

Par. 1 pkt. 4 wzoru umowy oraz Rozdział 3 pkt.7 SIWZ:
Pytanie 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby gwarantowany zakup wynosił min. 80% wartości
przedmiotu zamówienia?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ..
Par. 2 pkt.2 projektu umowy dzierżawy:
Pytanie 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostawy analizatorów z 3 dni roboczych od daty podpisania umowy na min. 21 dni roboczych od daty podpisania umowy?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu dostawy analizatorów z 3 dni roboczych od daty podpisania umowy na min. 21 dni roboczych od daty podpisania umowy
Pytanie 7: Czy w związku z regulacją art. 144 ust.1 ustawy PZP Zamawiający zechce wprowadzić
do wzoru umowy do paragrafu 12 zapis o dopuszczalności wprowadzenia zmian w brzmieniu
przedstawionym poniżej?
Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie:
- numeru katalogowego produktu (zmiana nr kat nie wymaga aneksowania umowy)
- nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów
- przedmiotowym/ produkt zamienny
- sposobu konfekcjonowania (zmiana nr kat nie wymaga aneksowania umowy)
- liczby opakowań
- wymiany/ uzupełnienia elementów składowych aparatury w sytuacji gdy: -wprowadzony zostanie
do sprzedaży przez wykonawcę produkt zmodyfikowany/ udoskonalony
- wystąpi przejściowy brak produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym
dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową
Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej, wartości umowy i nie mogą być
niekorzystne dla Zamawiającego.
Strony dopuszczają zmianę cen jednostkowych preparatów objętych umowa w przypadku zmiany
wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności
w stosunku do ceny objętej umową.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu par. 7 pkt 1 projektu umowy dzierżawy na:
„Wydzierżawiający jest zobowiązany do przystąpienia do naprawy aparatu w ciągu 24
godzin roboczych od chwili zgłoszenia awarii przez Dzierżawcę dokonanego za pomocą
telefonu, faksu lub poczty elektronicznej”?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na przystąpienie do naprawy aparatu w ciągu 24
godzin roboczych od chwili zgłoszenia awarii przez Dzierżawcę dokonanego za pomocą telefonu,
faksu lub poczty elektronicznej.
Pytanie 9: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu par. 11 pkt 2 wzoru umowy:
„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
- odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 1% wartości
niezrealizowanej części umowy;
- odmowy dostarczenia zamówionego towaru – w wysokości 5% zamówionego towaru,
a niedostarczonego towaru.”?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 10: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podpisanie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych?
W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wyrażenie zgody na użycie wzoru umowy załączonego do niniejszego zapytania.
Odpowiedź: Zamawiający jest świadomy, że wobec powierzenia osobom trzecim dostępu do danych osobowych na aparaturze będącej przedmiotem udzielanego zamówienia, będzie zobowiązany do stosowania przepisów o ochronie danych osobowych, w tym do zawarcia dodatkowej umowy
gwarantującej ochronę ww. danych. Zamawiający stoi jednak na stanowisku, że określenie wzorca

umowy dotyczącego ochrony danych osobowych przed udzieleniem zamówienia publicznego, jest
przedwczesne. Konieczność zawarcia umowy powierzenia danych osobowych nie wynika z przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych. Ponadto, zakres umowy powierzenia danych osobowych powinien odpowiadać przedmiotowi umowy w sprawie zamówienia publicznego, która zostanie zawarta po wyborze oferty najkorzystniejszej, z wybranym wykonawcą.
Zapytanie nr 2 z dnia 14.02.2020 r.
Pytanie 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na Troponinę Ilub Troponinę T?
Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz
Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego zarówno troponina Ijak i troponina T są
klinicznie równo cenne w diagnostyce kardiologicznej.
Referencje: Wytyczne ESC dotyczące postępowania w ostrych zespołach wieńcowych bez
przetrwałego uniesienia odcinka ST, Kardiologia Polska 2015; 73, 12: 1207-1294
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty na Troponinę Ilub Troponinę
T.
Pytanie 2: Zgodnie z aktualnymi zaleceniami prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie
testu do oznaczania całkowitej 25-hydroksywitaminy D (witamina D total) - oznaczanie łącznie
witaminę 03(25-0H) oraz witaminę 02 (25-0H)
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie testu do oznaczania całkowitej
25-hydroksywitaminy D (witamina D total) - oznaczanie łącznie witaminę 03(25-0H) oraz
witaminę 02 (25-0H).
Pytanie 3: Prosimy o wyjaśnienie czy pod określeniem "Pełna krzywa kalibracyjna
wczytywana automatycznie do analizatora, bez konieczności jej wykonywania" Zamawiający
rozumie prekalibrację fabryczną odczynników i brak konieczności wykonania pełnej 6punktowej krzywej kalibracyjnej przez Użytkownika?
Odpowiedź: Tak, pod określeniem "Pełna krzywa kalibracyjna wczytywana automatycznie do
analizatora, bez konieczności jej wykonywania" Zamawiający rozumie prekalibrację fabryczną
odczynników i brak konieczności wykonania pełnej 6-punktowej krzywej kalibracyjnej przez
Użytkownika.
Pytanie 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie części kontroli i kalibratorów w
formie liofilizatu do szybkiej jednorazowej rekonstytucji? Proces przygotowania nie jest
czasochłonny : raz na 1 - 3 miesięcy wystarczy jednorazowo rekonstytuować zawartość fiolki
przy pomocy automatycznej pipety (co zajmuje nie więcej niż 1minutę), tak przygotowana
kontrola/kalibrator, są już w formie płynnej i gotowej do użycia przez dłuższy czas.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie części kontroli i kalibratorów
w formie liofilizatu do szybkiej jednorazowej rekonstytucji.
Pytanie 5: Ze względu na wymóg oznaczania testu Hba1c czy Zamawiający wyrazi zgodę na
zaoferowanie w ramach jednego czynszu dzierżawnego, analizatora dodatkowego po pełnym
przeglądzie technicznym, na którym będzie możliwe wykonywanie tego oznaczenia?
Analizator podlega pełnej gwarancji technicznej z zapewnieniem okresowych przeglądów
konserwacyjnych. W ofercie uwzględnione będą wszelkie materiały niezbędne do
wykonywania oznaczeń testu, o którym mowa.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w ramach jednego czynszu
dzierżawnego, analizatora dodatkowego po pełnym przeglądzie technicznym, na którym
będzie możliwe wykonywanie tego oznaczenia.
Pytanie 6: Prosimy o wyjaśnienie i uściślenie, czy pod określeniem "Zakresy referencyjne
dla dzieci i kobiet ciężarnych w diagnostyce tarczycy" Zamawiający oczekuje dostarczenia
zakresów referencyjnych dla dzieci i kobiet ciężarnych, opracowanych i określonych przez
Producenta odczynników dla oferowanych testów TSH, fT4 i fT3?

Odpowiedź: Tak, pod określeniem "Zakresy referencyjne dla dzieci i kobiet ciężarnych w
diagnostyce tarczycy" Zamawiający oczekuje dostarczenia zakresów referencyjnych dla dzieci
i kobiet ciężarnych, opracowanych i określonych przez Producenta odczynników dla
oferowanych testów TSH, fT4 i fT3.
Pytanie 7: Ze względu na konieczność uwzględnienia dodatkowych ilość odczynników do
kalibracji i kontroli poszczególnych parametrów, prosimy o podanie częstotliwości i
harmonogramu wykonywania kontroli wewnętrznej dla podanych parametrów.
Odpowiedź: Harmonogram i częstotliwość wykonywania kontroli wewnętrznej:
1. TSH , FT4 , FT3 , TPSA – pięć dni w tygodniu na jednym poziomie,
2. Estradiol, FSH, Prolaktyna, Progesteron, Toxoplazma IgM, Toxoplazma IgG, Anty-HCV,
HbsAg, HIV, Syphilis, HbA1C, dwa dni w tygodniu na jednym poziomie,
3. Witamina B12, Witamina D3, PSA wolny - trzy dni w tygodniu na jednym poziomie.
Dot. Załącznik nr 7 - umowa
Pytanie 10: Par. 11 ust. 2 tiret 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do niniejszego postanowienia umowy następującego zapisu: „Obowiązek ciągłości dostaw nie dotyczy sytuacji gdy
opóźnienie Zamawiającego w zapłacie ceny zakupu przekracza 30 dni.”?
Uzasadnienie:
Obecne postanowienie wzoru umowy jest jednostronne i jako takie narusza normę art. 487 par. 2
k.c., który mówi, że umowa jest wzajemna, kiedy obie strony zobowiązują się w ten sposób, że
świadczenie jednej z nich ma być odpowiednikiem świadczenia drugiej (zasada symetrii zobowiązań umownych). W stosunkach zobowiązaniowych wynikających z umów wzajemnych jest regułą,
że każda ze stron zobowiązując się do świadczenia, czyni to w przekonaniu, iż otrzyma ekwiwalent
tego świadczenia od kontrahenta. Dlatego też, zgodnie z art. 490 k.c., gdy spełnienie świadczenia
przez drugą stronę staje się wątpliwe ze względu na stan majątkowy, strona zobowiązana do
wcześniejszego świadczenia może powstrzymać się z jego spełnieniem do czasu gdy druga strona
zaofiaruje świadczenie wzajemne lub nie da stosownego zabezpieczenia. Zamawiający dokonał
ograniczenia praw Wykonawcy przynależnych mu w przypadku niewykonania zobowiązania przez
Zamawiającego.
Skoro Zamawiający zapisuje cały szereg sankcji wobec Wykonawcy za niewłaściwą realizację
umowy, to tym bardziej nie powinien pozbawiać Wykonawcy części jego ustawowych praw przysługujących w przypadku niewłaściwego wykonania umowy wzajemnej przez Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji Par. 11 ust. 2 tiret 3 wzoru umowy uwzględniając
powyższe.
Pytanie 10: Par. 11 ust. 2 tiret 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienia” na
„zwłoki”?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Dot. Załącznik nr 7a - umowa dzierżawy
Pytanie 10: Par. 4 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa ,,bezpłatnie’’ na ,,w ramach czynszu dzierżawnego?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dokonał modyfikacji par. 4 ust. 3 załącznika nr 7a.
Pytanie 10: Par. 6 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu ubezpieczenia aparatury określonego w
niniejszym postanowieniu umowy?
Uzasadnienie:
Ubezpieczenie urządzenia leży w strefie autonomicznych uprawnień Wykonawcy jako właściciela
przedmiotu dzierżawy, dlatego umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym nie powinna regulować tej kwestii.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający odstępuje od wymogu ubezpieczenia aparatury określonego w
Par. 6 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 7a.
Pytanie 10: Par. 8 ust. 1 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: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 10: Par.12 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 jest świadomy, że wobec powierzenia osobom trzecim dostępu do danych osobowych na aparaturze będącej przedmiotem udzielanego zamówienia, będzie zobowiązany do stosowania przepisów o ochronie danych osobowych, w tym do zawarcia dodatkowej umowy
gwarantującej ochronę ww. danych. Zamawiający stoi jednak na stanowisku, że określenie wzorca
umowy dotyczącego ochrony danych osobowych przed udzieleniem zamówienia publicznego, jest
przedwczesne. Konieczność zawarcia umowy powierzenia danych osobowych nie wynika z przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych. Ponadto, zakres umowy powierzenia danych osobowych powinien odpowiadać przedmiotowi umowy w sprawie zamówienia publicznego, która zostanie zawarta po wyborze oferty najkorzystniejszej, z wybranym wykonawcą.

