Warszawa, dnia 28.02.2018r.
Nr sprawy SPZOZ.U.149/2018
ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1523 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą”, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Warszawa-Ursynów zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p.n.
„Dostawa materiałów do badań parametrów fizykochemicznych moczu i badań cytometrycznych
osadu moczu wraz z dzierżawą automatycznego analizatora ” (Nr sprawy SPZOZ.U.149/2018) wpłynęły
zapytania do SIWZ.

Zapytanie nr 1 z dnia 26.02.2018r.
Dotyczy Załącznik nr 7, I Parametr graniczny:
1. Dotyczy Pkt 8 „Zarządzanie odczynnikami i procedurami konserwacyjnymi z obu podłączonych
analizatorów”: Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek, jeśli w oferowanym automatycznym
analizatorze złożonym z dwóch aparatów/modułów zarządzanie odczynnikami i procedurami
konserwacyjnymi odbywa się z poziomu wspólnego oprogramowania systemu?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający uzna za spełniony warunek o którym mowa w pkt 8 załącznika nr 7 „I
Parametr graniczny” do SIWZ, jeśli w oferowanym automatyczny analizator złożony będzie z dwóch
aparatów/modułów gdzie zarządzanie odczynnikami i procedurami konserwacyjnymi odbywa się z poziomu
wspólnego oprogramowania systemu.
2. Czy Zamawiający wymaga aby wszystkie materiały niezbędne do rutynowej pracy aparatu do badania
moczu (moduł do oznaczania parametrów fizykochemicznych i ilościowej analizy elementów
upostaciowionych) tj. odczynniki, kalibratory, kontrole, były gotowe do użycia, bez konieczności
wcześniejszego przygotowania?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby wszystkie materiały niezbędne do rutynowej
pracy aparatu do badania moczu (moduł do oznaczania parametrów fizykochemicznych i ilościowej analizy
elementów upostaciowionych) tj. odczynniki, kalibratory, kontrole, były gotowe do użycia, bez konieczności
wcześniejszego przygotowania.
Dotyczy Załącznik
fizykochemicznych:

nr

7, II Wymagania do aparatu/modułu do oznaczania parametrów

3. Dotyczy Pkt 6 „Różnicowanie krwinek czerwonych i wolnej hemoglobiny”: Czy Zamawiający wyrazi
zgodę na zaoferowanie aparatu/modułu do oznaczania parametrów fizykochemicznych bez funkcji
różnicowania krwinek czerwonych i wolnej hemoglobiny?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. Zamawiający wymaga obu parametrów przez
wzgląd na możliwość zastosowania klinicznego i wstępną ocenę morfologii erytrocytów.
4. Czy Zamawiający wymaga aparatu/modułu do oznaczania parametrów fizykochemicznych moczu z
możliwością ciągłego uzupełniania pasków testowych bez konieczności zatrzymywania pracy modułu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aparatu/modułu do oznaczania parametrów
fizykochemicznych moczu z możliwością ciągłego uzupełniania pasków testowych bez konieczności
zatrzymywania pracy modułu.
5. Czy ze względu na możliwość interferencji kwasu askorbinowego w oznaczenia parametrów fizykochemicznych moczu, Zamawiający wymaga analizatora z możliwością oceny kwasu askorbinowego w
próbce moczu lub zastosowaniem pasków testowych z eliminacją jego wpływu?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga analizatora z możliwością oceny kwasu
askorbinowego w próbce moczu lub zastosowaniem pasków testowych z eliminacją jego wpływu.
Dotyczy Załącznik nr 7, III Wymagania do aparatu/modułu do ilościowej analizy elementów
upostaciowanych w moczu:
6. Dotyczy Pkt 2 „Metody pomiaru – cytometria przepływowa, konduktometria z ogniskowaniem
hydrodynamicznym”: Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie modułu do ilościowego
oznaczania elementów upostaciowanych w moczu pracującego w oparciu o cyfrową analizę obrazu
mikroskopowego z dokumentacją fotograficzną: pobrana próbka moczu zostaje zawieszona w płynie
osłonowym, dzięki czemu poszczególne elementy upostaciowane moczu przepływają przez komorę
przepływową ułożone „jeden za drugim” w sposób zbliżony do tego jaki ma miejsce w przypadku
cytometrii przepływowej? Dla każdej próbki wykonywane jest 500 zdjęć. Analizator zlicza i
automatycznie klasyfikuje elementy morfotyczne moczu do poszczególnych kategorii.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. Cytometria przepływowa gwarantuje ilościowy
pomiar wszystkich elementów upostaciowanych
7. Dotyczy Pkt 4 „Wyniki prezentowane na skattegramach i histogramach”: Czy Zamawiający wyrazi zgodę
na zaoferowanie modułu do ilościowego oznaczania elementów upostaciowanych w moczu, w którym
wyniki są prezentowane w postaci zdjęć pojedynczych komórek zaklasyfikowanych do 12 głównych
kategorii?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
8. Dotyczy Pkt 7 „Dokładny pomiar erytrocytów z oceną ich morfologii za pomocą oflagowania (erytrocyty
dysmorficzne i izomorficzne)”: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu/modułu do
ilościowej analizy elementów upostaciowanych moczu, w którym istnieje możliwość zdefiniowania w
oprogramowaniu analizatora subkategorii: erytrocyty dysmorficzne, pozwalającej na procentową ocenę
ilości erytrocytów dysmorficznych w odniesieniu do wszystkich erytrocytów?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. Zamawiający wymaga by informacje o morfologii
erytrocytów były wyświetlane automatycznie w próbkach zawierających krwinki czerwone bez konieczności
tworzenia podgrup i reklasyfikowania zdjęć
9. Dotyczy Pkt 11 „Możliwość pomiaru próbek w trybie STAT”: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na
zaoferowanie aparatu/modułu do ilościowej analizy elementów upostaciowanych moczu, w którym nie
ma dedykowanych pozycji dla próbek STAT; w przypadku pojawienia się takiej próbki wystarczy, aby
operator umieścił próbkę w pierwszym statywie bez konieczności jej wirowania, a wynik zostanie wydany
w czasie do 2 minut?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. Wymaga pozycji STAT ze względu na konieczność
wykonywania próbek pilnych, bez zmiany kolejności wcześniej ustalonych badań i reorganizacji ustawionych
stawów.
Pozytywne odpowiedzi umożliwią złożenie oferty więcej niż jednemu Wykonawcy.
Pytania do umowy Załącznik nr 8
10. §2 ust. 2: Czy nie nastąpiła pomyłka czy nie powinno być w ciągu 7 dni roboczych?
Odpowiedź: Tak, w §2 ust. 2 załącznik nr 8 do SIWZ nastąpiła pomyłka. Zamawiający dokonał poprawienia
omyłki zgodnie z zapisami pkt 4 SIWZ z 3 dni roboczych na 7.
11. §2 ust. 2: Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu do 14 dni ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
12. §7 ust. 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę na 12 godzin w dni robocze?
Odpowiedź: Zamawiający informuje o dokonanej modyfikacji zapisów §7 ust. 1 wzoru umowy – Załącznik nr
8 do SIWZ, który otrzymuje brzmienie:
„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”.
13. §7 ust. 4: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę na : „… Różnicę kosztów wykonania badań w
takim trybie ponosi Wydzierżawiający.”?
Odpowiedź: Tak, w §7 ust. 4 załącznik nr 8 do SIWZ, Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę, w
związku z czym §7 ust. 4 załącznik nr 8 po modyfikacji brzmi następująco:
„Jeżeli dostarczenie aparatu zastępczego w terminie określonym w ust. 2 określonym w zdaniu
poprzedzającym okaże się niemożliwe, Wydzierżawiający będzie zobowiązany do wskazania innej jednostki
prowadzącej laboratorium certyfikowane w zakresie badań immunologicznych, w terminie 48 godzin od daty
odbioru materiału do badań od Dzierżawcy. Różnicę kosztów wykonania badań w takim trybie ponosi
Wydzierżawiający.
14. §7 ust. 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę na : „Jeżeli Wydzierżawiający nie wskaże w
terminie, o którym mowa w ust. 4 innej jednostki prowadzącej laboratorium certyfikowane w zakresie
badań parametrów fizykochemicznych moczu i badań cytometrycznych osadu moczu, Dzierżawcy
przysługuje uprawnienie do samodzielnego zamówienia wykonania badań immunologicznych, a różnicą
kosztów wykonania badania zostanie obciążony Wydzierżawiający.”?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytania do umowy Załącznik nr 9
15. §10 Czy Zamawiający nie nastąpiła pomyłka czy nie powinno być 24 miesiące ?
Odpowiedź: Tak, w §10 załącznik nr 9 do SIWZ nastąpiła pomyłka. Zamawiający dokonał poprawienia
omyłki zgodnie z zapisami pkt 4 SIWZ z 12 miesięcy na 24 miesiące.
16. §12 ust 1 Czy Zamawiający nie nastąpiła pomyłka czy nie powinno być odpowiednio 24 miesiące i 27
miesięcy?
Odpowiedź: Tak, w §12 ust 1 załącznik nr 9 do SIWZ nastąpiła pomyłka. Zamawiający dokonał poprawienia
omyłki zgodnie z zapisami pkt 18 SIWZ z 12 miesięcy na 24 miesiące i z 15 miesięcy na 27 miesięcy.

Zapytanie nr 2 z dnia 26.02.2018r.
I.

Dotyczy SIWZ, Wzór umowy – Załącznik nr 9 do SIWZ:

§1 ust. 4: Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę gwarantowanej ilości zakupu na minimum 80% wartości
umowy.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
§2 ust. 2: Prosimy o doprecyzowanie zapisu dotyczącego sposobu składania zamówień poprzez zwrot:
„licząc od dnia wysłania faksem zamówienia na numer: …………”.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
§2 ust. 3 oraz §6 ust. 4: Prosimy o wyrażenie zgody, aby przy odbiorze towaru Zamawiający potwierdzał fakt
odbioru przedmiotu umowy pisemnie na dokumencie dostawy, potwierdzającym ilość i rodzaj towaru,
natomiast faktura VAT została wysyłana po wykonaniu każdorazowego zamówienia za pośrednictwem
poczty.

Ze względu na stosowaną przez Wykonawcę politykę bezpieczeństwa i ochronę danych stanowiących
informację handlowe, faktury wystawiane są przez pracownika Wykonawcy w biurze w dniu wysyłki towaru
do Zamawiającego, a sam przedmiot dostawy jest wysyłany do Zamawiającego z magazynu Wykonawcy,
który znajduje się w innej lokalizacji niż biuro. Nie istnieje zatem fizycznie możliwość by faktura była
dostarczona Zamawiającemu wraz z zamówionym i dostarczonym towarem. Wraz z towarem Wykonawca
załącza dokument dostawy, natomiast faktura VAT wysyłana jest za pośrednictwem poczty w dniu wysyłki
zamówienia.
Jeżeli tak, prosimy o modyfikację niniejszych postanowień poprzez zwrot „pisemnie na dokumencie
dostawy”.
Odpowiedź: Zamawiający informuje o dokonanej modyfikacji zapisów §2 ust. 3, §6 ust. 3 oraz §6 ust. 4
wzoru umowy – Załącznik nr 9 do SIWZ.
§2 ust. 3 otrzymał następujące brzmienie:
„Odbioru przedmiotu umowy będą dokonywały osoby upoważnione przez Zamawiającego, potwierdzając
fakt ten pisemnie na dokumencie dostawy, potwierdzającym ilość i rodzaj odebranego towaru.”
§6 ust. 3 otrzymał następujące brzmienie:
„Fakt odbioru zamówienia, potwierdzany będzie przez osoby o których mowa w ust. 2, własnoręcznym
podpisem na dokumencie dostawy wystawionym przez Wykonawcę.
§6 ust. 4 otrzymał następujące brzmienie:
Fakturę VAT Wykonawca zobowiązany jest wystawić każdorazowo po zrealizowanej dostawie zgodnie z
cenami ujętymi w załączniku nr 1 do niniejszej umowy oraz dostarczyć Zamawiającemu.”
§8: Prosimy o uzupełnienie zapisu poprzez dodanie zdania: „z wyłączeniem materiału kontrolnego”.
Odpowiedź: Zamawiający informuje o dokonanej modyfikacji zapisów §8 wzoru umowy – Załącznik nr 9 do
SIWZ. §8 otrzymał następujące brzmienie:
„Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy - z wyłączeniem materiału kontrolnego - na okres
ważności podany przez producenta, ale nie krótszy niż 4 miesiące od momentu dostarczenia
Zamawiającemu. Na materiał kontrolny Wykonawca udziela gwarancji na okres ważności podany przez
producenta.
§10: Prosimy o uzupełnienie postanowienia zapisem w brzmieniu: „(..) lub do wyczerpania całkowitej
wartości umowy określonej w §5 ust. 1 niniejszej umowy”.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
§11 ust. 2 tiret czwarty: Uprzejmie prosimy o dookreślenie zapisu: „za każdy dzień opóźnienia z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy”.
Wykonawca wskazuje, iż kara powinna pełnić funkcję dyscyplinującą, a nie paraliżującą. W obecnym
brzmieniu zapisu Wykonawca nie ma wpływu na wysokość kary – nie zależy to od jego należytej
staranności.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
§11 ust. 4: Prosimy o doprecyzowanie postanowienia poprzez zwrot: „(…) zgodnie z Ustawą o terminach
zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. za każdy dzień opóźnienia w zapłacie”.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
§11: Prosimy o uzupełnienie niniejszego postanowienia wzoru umowy poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy, w
przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności leżących po stronie
Zamawiającego”.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
§12 ust. 1 pkt 4): Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie niniejszego postanowienia poprzez
zagwarantowanie przez cały okres trwania umowy stałości cen netto oraz dodanie zapisu w brzmieniu: „… w
przypadku zmiany stawki podatku VAT, ceny brutto ulegną zmianie stosownie do tych przepisów, natomiast
ceny netto pozostają niezmienione”.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
II.

Dotyczy SIWZ, Wzór umowy dzierżawy – Załącznik nr 8 do SIWZ:

§7 ust. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby czas przystąpienia do naprawy w przypadku awarii
dzierżawionego analizatora, wynosił do 24 godzin w dni robocze od chwili zgłoszenia awarii?
Wykonawca wskazuje, iż w dni wolne od pracy i święta Wykonawca zapewni telefoniczny dostęp serwisu z
możliwością zdalnego serwisu analizatorów.
Odpowiedź: Zamawiający informuje o dokonanej modyfikacji zapisów §7 ust. 1 wzoru umowy – Załącznik nr
8 do SIWZ, który otrzymuje brzmienie:
„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”.
§7 ust. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby terminu usunięcia zgłoszonej awarii analizatora, liczony był w
dniach roboczych?
Wykonawca wskazuje, iż oryginalne części do analizatorów sprowadzane są bezpośrednio od producenta z
zagranicy. W przypadku, gdy zaistnieje konieczność naprawy analizatora z użyciem części zamiennych czas
usunięcia awarii ulega stosownemu wydłużeniu o okres sprowadzenia niezbędnych do naprawy części. W
związku z powyższym prosimy o wydłużenie okresu usunięcia awarii do 48 godzin w dni robocze.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
§7 ust. 3-7: Wykonawca zwraca się z prośbą o poprawę omyłki poprzez zmianę wyrażenia „badań
immunologicznych” na „badań fizykochemicznych”.
Odpowiedź: Zamawiający informuje o dokonanej modyfikacji zapisów §7 ust. 3-7 wzoru umowy – Załącznik
nr 8 do SIWZ poprzez zmianę wyrażenia „badań immunologicznych” na „badań fizykochemicznych”.
§10: Prosimy o uzupełnienie postanowienia zapisem w brzmieniu: „(..) lub do wyczerpania całkowitej
wartości umowy określonej w §5 ust. 1 niniejszej umowy”.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
§11 ust.1 pkt 2): Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie niniejszego postanowienia poprzez
dodanie zapisu w brzmieniu: „… w przypadku zmiany stawki podatku VAT, ceny brutto ulegną zmianie
stosownie do tych przepisów, natomiast ceny netto pozostają niezmienione”.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

§16: Na postawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych prosimy o uzupełnienie
wzoru umowy poprzez dodanie postanowień w brzmieniu:
1.
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o charakterze
organizacyjnym, ekonomicznym i technicznym mogących stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa
Zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.
U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), jak również zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) oraz ustawy z dnia
5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228ze zm.), w tym w szczególności
do:
a) ochrony i zabezpieczenia danych zgodnie z wymogami ustaw,
b) przetwarzania informacji i danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w umowie,
c) zachowania w tajemnicy danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją umowy
d) zwrotu wszelkich zawierających dane osobowe
nośników danych
Zmawiającego oraz trwałego zniszczenia wszystkich ich kopii,
e) niezwłocznego
poinformowania
bezpieczeństwa danych.

Zamawiającego

o

każdym

przekazanych

przypadku

przez

naruszenia

2. Zachowanie poufności informacji, o których mowa w ust.1 obowiązuje Wykonawcę także po rozwiązaniu
umowy.
3. Naruszenie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 powoduje odpowiedzialność Wykonawcy za szkodę
wyrządzoną Zamawiającemu (na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego) oraz stanowi podstawę do
rozwiązania niniejszej umowy przez Zamawiającego z zachowaniem 14dniowego okresu wypowiedzenia.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Zapytanie nr 3 z dnia 26.02.2018r.
Dotyczy SIWZ:
1. Czy zamawiający wymaga, by różnicowanie kryształów i krwinek czerwonych odbywało się przy
zastosowaniu dodatkowego sygnału światła zdepolaryzowanego? Rozbudowanie technologii opartej na
cytometrii przepływowej o dodatkowy sygnał światła zdepolaryzowanego gwarantuje uzyskanie
wiarygodnych, ilościowych wyników kryształów i krwinek czerwonych umożliwiając weryfikację wyników
na oddzielnym skattergramie.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga, by różnicowanie kryształów i krwinek czerwonych
odbywało się przy zastosowaniu dodatkowego sygnału światła zdepolaryzowanego
2. Czy Zamawiający wymaga, aby oznaczanie elementów upostaciowanych w moczu odbywało się za
pomocą fluorescencyjnej cytometrii przepływowej, która jest obecnie najbardziej wiarygodną metodą
pomiarową stosowaną w analizatorach do badań moczu?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby oznaczanie elementów upostaciowanych w moczu odbywało się za
pomocą fluorescencyjnej cytometrii przepływowej.

