Warszawa, dnia 29.01.2016r.
Nr sprawy SPZOZ.U.46/2016
ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2013 r., poz. 907, 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” (Nr sprawy SPZOZ.U.46/2016) wpłynęły zapytania do SIWZ.
Zapytanie nr 1 z dnia 26.01.2016r.
Załącznik 8 pozycja 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu wyprodukowanego w marcu 2012 roku po
wykonaniu rozszerzonego przeglądu aparatu połączonego z wymianą elementów krytycznych do
funkcjonowania analizatora? Dostawca zapewni pełną gwarancje na analizator podczas trwania umowy.
Dopuszczenie takiego analizatora pozwoli na zaoferowanie atrakcyjniejszej cenowo oferty bez szkody dla
jakości uzyskiwanych wyników.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Załącznik 8 pozycja 6
Czy Zamawiający dopuści aby ilość materiału potrzebna do 1 oznaczenia wynosiła w zależności od
paramentu badanego od 10 – do 200 ul, objętość martwa to 50 ul?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie aparatu spełniającego powyższy parametr i
dokonuje modyfikacji zapisów pozycji nr 6 załącznika nr 8 do SIWZ. Treść zmodyfikowanego załącznika nr 8
zamieszczona została do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego www.zozursynow.pl w zakładce
„ZAMÓWIENIA”.
Załącznik 8 pozycja 7
Czy Zamawiający dopuści, aby w przypadku badań Toxo IgM , Witamina D3–metabolit 25 OH D3 oraz
Hba1c czas otrzymania wyniku wynosił 36 min ?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie aparatu spełniającego powyższy parametr i
dokonuje modyfikacji zapisów pozycji nr 7 załącznika nr 8 do SIWZ. Treść zmodyfikowanego załącznika nr 8
zamieszczona została do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego www.zozursynow.pl w zakładce
„ZAMÓWIENIA”.
Załącznik 8 pozycja 8
Czy Zamawiający w punkcie 8 rozumie pod pojęciem „Pełna krzywa kalibracyjna wczytywana automatycznie
do analizatora, bez konieczności jej wykonywania” to że analizator za pomocą kodów kreskowych lub
wgranej aplikacji wprowadzi automatycznie standardową krzywą metody do komputera, a po kalibracji za
pomocą dedykowanych kalibratorów skoryguje nachylenie krzywej kalibracyjnej zgodnie z wartościami
przypinanymi w kalibratorach ?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wskazane parametry powyżej, odnoszące się do wymogów pozycji
8 załącznika nr 8 spełniają minimalne parametry techniczne stawiane przez Zamawiającego.
Załącznik 8 pozycja 20
Czy Zamawiający odstąpi od konieczności dostarczenia dodatkowego wyposażenia w postaci stołu lub

blatu , jeśli dostarczany analizator nie będzie tego wymagał, będzie urządzeniem wolno stojącym –
podłogowym?
Odpowiedź: Tak, w przypadku zaoferowania urządzenia wolnostojącego – podłogowego Zamawiający nie
wymaga dostarczenia dodatkowego wyposażenia w postaci stołu lub blatu
Załącznik 8 pozycja 23
Prosimy o sprecyzowanie jakie parametry miałby być uwzględnione w kontroli zewnątrz laboratoryjnej oraz
jak często miała by być dostarczana kontrola podczas trwania umowy ?
Odpowiedź: Parametry objęte kontrolą zewnątrz laboratoryjnej o której mowa w załączniku nr 8 do SIWZ w
pozycji nr 23 to: HbA1C, HCV, Hbs. Częstotliwość kontroli raz na kwartał).
Załącznik 9 pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści, aby aparat wyposażony był w system mycia sond zapewniający wartość
współczynnika przenoszenia poniżej 0.1 ppm ? I czy zamawiający potraktuje daną cechę aparatu jako
równoważną przy ocenie dodatkowej ?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści zaoferowanie aparatu wyposażonego w system mycia sond
zapewniający wartość współczynnika przenoszenia poniżej 0.1 ppm. Zamawiający dokonuje modyfikacji
zapisów pozycji nr 3 załącznika nr 9 do SIWZ. Treść zmodyfikowanego załącznika nr 9 zamieszczona
www.zozursynow.pl w zakładce
została do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego
„ZAMÓWIENIA”.
Załącznik 9 pozycja 4
Czy Zamawiający w pytaniu dodatkowo ocenianym „Automatyczne otwieranie i zamykanie odczynników na
pokładzie analizatora” dopuści odczynniki , które nie wymagają automatycznego otwierania i zamykania na
pokładzie analizatora , ponieważ są zabezpieczone specjalną membraną ( zapobiegającą parowania
odczynników ) i mogą być przechowywane na pokładzie analizatora w temperaturze lodówkowej (2-12 st. C).
I czy zamawiający potraktuje daną cechę produktu – odczynników jako równoważną przy ocenie
dodatkowej ?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Załącznik 9 pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści, aby wieloparametrowy materiał kontrolny odczynników dla oznaczeń
hormonalnych był dostarczany przed producenta zewnętrznego z zachowaniem jakości kontroli (kontrolę
mianowane) zaprojektowane specjalnie do aparatów rodziny ARCHITECT? I czy Zamawiający potraktuje
daną cechę produktu jako równoważną przy ocenie dodatkowej?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuści aby wieloparametrowy materiał kontrolny odczynników dla
oznaczeń hormonalnych był dostarczany przed producenta zewnętrznego z zachowaniem jakości kontroli
(kontrolę mianowane). Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów pozycji nr 5 załącznika nr 9 do SIWZ.
Treść zmodyfikowanego załącznika nr 9 zamieszczona została do pobrania na stronie internetowej
Zamawiającego www.zozursynow.pl w zakładce „ZAMÓWIENIA”.
Załącznik 13
Prosimy o sprecyzowanie zapotrzebowania -ilości kontroli rutynowych ( na ilu poziomach i jak często ) w
odniesieniu do parametrów podanych w tabeli w załączniku nr 10
–oznaczeń do badań
immunochemicznych ?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby Wykonawca zaoferował ilości do kontroli rutynowych gdzie kontrole
przeprowadzane są minimalnie raz w tygodniu na dwóch poziomach. A jeżeli producent wymaga częściej to
zgodnie z zaleceniami producenta.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w par. 7 pkt. 1 wzoru umowy dzierżawy na: „Wydzierżawiający
jest zobowiązany jest do przystąpienia do naprawy aparatu w ciągu 6 godzin roboczych od chwili zgłoszenia
awarii (…)”?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Czy w związku z regulacją art. 144 ust.1 ustawy PZP Zamawiający zechce wprowadzić do wzoru umowy
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.
Zapytanie nr 2 z dnia 26.01.2016r.
1. W celu prawidłowego przygotowania oferty i uwzględnienia odpowiedniej ilości odczynników do kalibracji i
kontroli, prosimy o podanie harmonogramu kontroli poszczególnych parametrów.
Odpowiedź: Patrz na odpowiedź z zapytania nr 1 dotyczącego „Załącznik 13”.
2. Prosimy o wyrażenie zgody na wydanie aparatu Dzierżawcy w terminie 10 dni roboczych od daty
podpisania Umowy
Odpowiedź: Tak, wyrażamy zgodę na wydanie aparatu Dzierżawcy w terminie 10 dni roboczych od daty
podpisania Umowy. Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów par. 2 ust 2 „wzoru umowy” stanowiącego
załącznik nr 7 do SIWZ. Treść zmodyfikowanego załącznika nr 7 zamieszczona została do pobrania na
stronie internetowej Zamawiającego www.zozursynow.pl w zakładce „ZAMÓWIENIA”.
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynnika do oznaczania Troponiny T, która traktowana
jest przez PTK jako marker równoważny Troponinie I?
Odpowiedź: Tak , w przypadku poz. Nr 17 załącznika nr 10 do SIWZ Zamawiający wyraża zgodę na
zaoferowanie odczynnika do oznaczania Troponiny T, która traktowana jest przez PTK jako marker
równoważny Troponinie I. W przypadku zaoferowania asortymentu o powyższych parametrach, Wykonawca
zobowiązany jest nanieść zmiany w opisie przedmiotu zamówienia załącznika nr 10 do SIWZ w rubryce
„Nazwa odczynnika”.
4. Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie testu do oznaczania całkowitej 25-hydroksywitaminy D
(witamina D total). Oferowany przez nas test oznacza łącznie witaminę D3 (25-OH) oraz witaminę D2 (25OH)
Odpowiedź: Tak , w przypadku poz. Nr 18 załącznika nr 10 do SIWZ Zamawiający wyraża zgodę na
zaoferowanie testu do oznaczania całkowitej 25-hydroksywitaminy D (witamina D total). W przypadku
zaoferowania asortymentu o powyższych parametrach, Wykonawca zobowiązany jest nanieść zmiany w
opisie przedmiotu zamówienia załącznika nr 10 do SIWZ w rubryce „Nazwa odczynnika”.
5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kilku kontroli i kalibratorów w formie liofilizatu do szybkiej
jednorazowej rekonstytucji?
Odpowiedź: Tak , Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie kilku kontroli i kalibratorów w formie
liofilizatu do szybkiej jednorazowej rekonstytucji.
6. Prosimy o podanie nazwy dostawcy i numerów wymaganej zewnątrz-laboratoryjnej kontroli jakości
Odpowiedź: Program Labquality dla parametrów HbA1C, HCV, Hbs.
7. Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę opisu kolumny w załączniku nr 11. Jest: "ilość możliwych kalibracji
z 1 opakowania" na: "wielkość opakowania"
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji kolumny "ilość możliwych kalibracji z 1
opakowania" załącznika nr 11 do SIWZ. Treść zmodyfikowanego załącznika nr 11 zamieszczona została do
pobrania na stronie internetowej Zamawiającego www.zozursynow.pl w zakładce „ZAMÓWIENIA”.
8. Ze względu na wymóg oznaczania testu Hba1c czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach
jednego czynszu dzierżawnego, używanego 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,
używanego analizatora do oznaczania testu Hba1c. Analizator może być używany, jednak jego rok produkcji
nie może być starszy niż 2015. Analizator będzie dzierżawionych na warunkach opisanych w SIWZ a w
szczególności we „wzorze umowy” stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

Pytania do umowy:
Dot.: Załącznik nr 6 do SIWZ
Par. 2 ust. 2 Czy Zamawiający dopuści, aby zamówienia były składane także za pośrednictwem poczty
elektronicznej?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, aby zamówienia były składane także za pośrednictwem poczty
elektronicznej. Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji par 2 ust 2 „wzoru umowy” stanowiącego
załącznik nr 6 do SIWZ. Treść zmodyfikowanego załącznika nr 6 zamieszczona została do pobrania na
stronie internetowej Zamawiającego www.zozursynow.pl w zakładce „ZAMÓWIENIA”.
Par. 3 ust. 1 pkt b) 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?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza jako własny środek transportu firmę kurierską, której Wykonawca
zleci dostawę na własny koszt i ryzyko.
Par. 7 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia
faktury?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Par. 11 ust. 2 myślnik drugi Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę przesłanki naliczenia kary umowny na
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: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Par. 11 ust. 2 myślnik czwarty Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Par. 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w
każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.’’
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Dot.: Załącznik nr 7 do SIWZ
Par. 2 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ,,bezpłatnie’’ na ,,w ramach czynszu dzierżawnego''?
Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na zmianę zgodnie z propozycją. Zamawiający informuje, że dokonał
modyfikacji par 2 ust 1 „wzoru umowy” stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ. Treść zmodyfikowanego
załącznika nr 7 zamieszczona została do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego
www.zozursynow.pl w zakładce „ZAMÓWIENIA”.
Par. 2 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu na 10 dni roboczych?
Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na zmianę terminu dostawy zgodnie z propozycją. Zamawiający
informuje, że dokonał modyfikacji par 2 ust 2 „wzoru umowy” stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ. Treść
zmodyfikowanego załącznika nr 7 zamieszczona została do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego
www.zozursynow.pl w zakładce „ZAMÓWIENIA”.
Par. 4 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ,,bezpłatnie’’ na ,,w ramach czynszu dzierżawnego''?
Odpowiedź: : Zamawiający zgadza się na zmianę zgodnie z propozycją. Zamawiający informuje, że dokonał
modyfikacji par 4 ust 3 „wzoru umowy” stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ. Treść zmodyfikowanego
załącznika nr 7 zamieszczona została do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego
www.zozursynow.pl w zakładce „ZAMÓWIENIA”.
Par. 4 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to by przesłanką wymiany aparatu był ,,brak możliwości
naprawy''?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Par. 5 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia
faktury?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

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 7 do SIWZ poprzez wykreślenie tego zapisu. Treść zmodyfikowanego
załącznika nr 7 zamieszczona została do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego
www.zozursynow.pl w zakładce „ZAMÓWIENIA”.
Par. 7 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin biegł ,,od chwili podjęcia naprawy''?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Par. 7 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ,,godzin'' na ,,godzin w dni robocze''?
Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na zmianę zgodnie z propozycją. Zamawiający informuje, że dokonał
modyfikacji par 7 ust 4 w wyniku czego rozszerzono ust 4 o ust 5 „wzoru umowy” stanowiącego załącznik nr
7 do SIWZ. Pozostałe ustępy przesunięto kolejno. Treść zmodyfikowanego załącznika nr 7 zamieszczona
www.zozursynow.pl w zakładce
została do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego
„ZAMÓWIENIA”.
Par. 7 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie ,,na podstawie dowodów wykonania usługi
przedstawionych przez Dzierżawcę''?
Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na zmianę zgodnie z propozycją. Patrz odpowiedź powyżej.
Par. 7 ust. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby obowiązek wymiany dotyczył wyłącznie wadliwej części, a
nie całego aparatu?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Par. 8 ust. 1 pkt 1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu na 14 dni roboczych?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

