Warszawa, dnia 19.02.2019 r.
Nr sprawy SPZOZ.U.147/2019
ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1986 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.147/2019) wpłynęły zapytania do SIWZ.
Zapytanie nr 1 z dnia 18.02.2019 r.
Pyt. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na Troponinę I lub Troponinę T? Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego
zarówno troponina I jak i troponina T są klinicznie równocenne 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 I lub Troponinę T.
Pyt. 2
Zgodnie z aktualnymi zaleceniami prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie testu do oznaczania całkowitej 25-hydroksywitaminy D (witamina D total) - oznaczanie łącznie witaminę D3(25-OH) oraz witaminę D2
(25-OH)
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie testu do oznaczania całkowitej 25-hydroksywitaminy D (witamina D total) - oznaczanie łącznie witaminę D3(25-OH) oraz witaminę D2 (25-OH)
Pyt. 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 6-punktowej krzywej kalibracyjnej przez Użytkownika?
Odpowiedź: Pod określeniem "Pełna krzywa kalibracyjna wczytywana automatycznie do analizatora , bez
konieczności jej wykonywania" Zamawiający rozumie prekalibrację fabryczną odczynników i brak konieczności wykonania przez Zamawiającego pełnej 6- punktowej krzywej kalibracyjnej .
Pyt. 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 1
minutę), 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.

Pyt. 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.
Pyt. 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: Zamawiający oczekuje dostarczenia zakresów referencyjnych dla dzieci i kobiet ciężarnych
określonych i opracowanych przez producenta odczynników dla oferowanych testów TSH , FT3 i FT4
Pyt. 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: Zamawiający ustalił następujący harmonogram kontroli: a) TSH , FT4 , FT3 , TPSA -5 razy w
tygodniu, b) FPSA , Wit D3 - 3 razy w tygodniu, c) HbA1c , E2 , progesteron , PRL , FSH , Toxo IgM i IgG ,
HBsAg , Anty-HCV ,HIV , Syphilis d) Wit B12 - 2 razy w tygodniu.
Dot. SIWZ,
Pyt. 8
Czy dokumenty wymienione w pkcie 7.2, 7.3 należy złożyć wraz z ofertą czy na wezwanie Zamawiającego?
Odpowiedź: Zamawiający w SIWZ pkt 11 5)b) poinformował, że nie wymaga składania z ofertą dokumentów
wymienionych w punktach 7.2, 7.3 SIWZ.
Dot. Załącznik nr 7 - wzór umowy
Pyt. 9
Par. 11 ust. 2 tiret 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę podstawy obliczenia kary umownej ustalonej w § 11
ust. 2 tiret 4 wzoru umowy dostawy.
Dot. Załącznik nr 7a - wzór umowy dzierżawy
Pyt. 10
Par. 4 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ,,bezpłatnie’’ na ,,w ramach czynszu dzierżawnego?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w § 4 ust. 3 wzoru umowy dzierżawy.
Pyt. 11
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: Zamawiający nie wyraża zgody na zniesienie obowiązku ubezpieczenia przedmiotu dzierżawy,
o którym mowa w § 6 wzoru umowy dzierżawy.
Pyt. 12
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 nie znajduje podstawy do powierzenia Wydzierżawiającemu przetwarzania danych osobowych, nawet w razie wykonywania usług serwisowych. Zamawiający nie wyklucza potrzeby zawarcia umowy powierzenia danych osobowych, o ile zajdzie konieczność wydania dzierżawionego aparatu w
celu wykonania przez Wydzierżawiającego lub inną osobę czynności wynikających z umowy dzierżawy lub
umowy dostawy.

