Warszawa, dnia 30.01.2018r.
Nr sprawy SPZOZ.U.67/2018
ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U.
z 2015 r. poz. 2164 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.67/2018) wpłynęły zapytania do SIWZ. Treść
wyjaśnień na otrzymane zapytania zamieszczono poniżej.
Zapytanie nr 1 z dnia 29.01.2018r.
Pytanie 1.
W celu prawidłowego przygotowania oferty i uwzględnienia odpowiedniej ilości materiałów kontrolnych prosimy o podanie harmonogramu kontroli poszczególnych parametrów.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że kontrola dwa razy w tygodniu naprzemiennie ( poziom N, P).
Pytanie 2.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na Troponinę I lub Troponinę T? Zgodnie z obowiązujący mi wytycznymi Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego
oraz Uniwersalnej Definicji Zawału Serca 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: Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty na Troponinę I lub Troponinę T.
Pytanie 3
Zgodnie z aktualnymi wytycznymi 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).
Pytanie 4.
Prosimy o wyjaśnienie i uściślenie, 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: Tak, Zamawiający pod pojęciem ”Pełna krzywa kalibracyjna wczytywana automatycznie do
analizatora, bez konieczności jej wykonywania”, rozumie prekalibrację fabryczną odczynników i brak konieczności wykonania pełnej 6-punktowej krzywej kalibracyjnej przez Użytkownika.
Pytanie 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.
Pytanie 6.

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 do oznaczania testu Hba1c po pełnym przeglądzie technicznym.
Pytanie 7.
Prosimy o wyjaśnienie i uściślenie, czy pod określeniem "Zakresy referencyjne dla dzieci i kobiet ciężarnych
w diagnostyce tarczycy" (p. 7 Parametrów Dodatkowych) Zamawiający oczekuje dostarczenia zakresów referencyjnych dla dzieci i kobiet ciężarnych, opracowanych i określonych przez Producenta odczynników dla
oferowanych odczynników do oznaczania TSH, fT4 i fT3?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje dostarczenia w/w zakresów referencyjnych.
Dot. Załącznik nr 7
Pytanie 8.
Par. 2 ust. 2 Czy Zamawiający dopuści, aby zamówienia były składane także za pośrednictwem poczty elek tronicznej?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę aby zamówienia były składane także za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Pytanie 9.
Par. 3 ust. 1 lit. b Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby towar był dostarczany do Zamawiającego za pośred nictwem firmy kurierskiej na koszt i ryzyko Wykonawcy na warunkach określonych w niniejszej umowie?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę aby towar był dostarczany do Zamawiającego za pośrednictwem firmy kurierskiej na koszt i ryzyko Wykonawcy na warunkach określonych we wzorze umowy stanowią cym załącznik nr 7 do SIWZ.
Pytanie 10.
Par. 7 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktu ry?
Uzasadnienie: Utrzymanie zapisu w obecnej postaci spowoduje, iż niemożliwe będzie dokładne określenie
terminu płatności.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 11.
Par. 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każ dym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.’’
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 12.
Par. 11 ust. 2 pkt 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 13.
Dot. Załącznik nr 7a
Par. 2 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie niniejszego postanowienia umowy poprzez
wskazanie liczby osób, które mają zostać poddane szkoleniu, o którym mowa w niniejszym postanowieniu
umowy?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 14.
Par. 4 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ,,bezpłatny’’ na ,,w ramach czynszu dzierżawnego?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów Par. 2 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ poprzez zastąpienie sformułowania ,,bezpłatnie’’ na ,,w ramach czynszu dzierżawnego''.
Pytanie 15.
Par. 5 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktu ry?

Uzasadnienie: Utrzymanie zapisu w obecnej postaci spowoduje, iż niemożliwe będzie dokładne określenie
terminu płatności.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
Pytanie 16.
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: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 17.
Par. 7 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby Wydzierżawiają cy był zobowiązany do przystąpienia do naprawy aparatu w ciągu 24 godzin w dni robocze?
Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów par. 7 ust 1 załącznika nr 7a do SIWZ poprzez zmianę wymogu przystąpienia do naprawy aparatu w ciągu z 6 godzin roboczych na 12 godzin roboczych.
Pytanie 18.
Par. 7 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "godzin" na "godzin w dni robocze"?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 19.
Par. 7 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "godzin" na "godzin w dni robocze"?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 20.
Par. 7 ust. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, by obowiązek wymiany dotyczył wyłącznie wadliwego
elementu, a nie całego aparatu?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
Pytanie 21.
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 22.
Par. 12 Czy na podstawie art. 31 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r.,
poz. 1182 ze zm.)- Zamawiający- jako administrator danych osobowych, które mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową realizacją obowiązków wyni kających 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? Dostęp do danych osobowych wynikający z realizacji obowiązków
zawartych w umowie stanowi przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.). Umowa powierzenia przetwarzania danych
osobowych zawarta zostałaby z Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru
Odpowiedź: Zamawiający nie wyklucza podpisania osobnej umowy w zakresie powierzenia przetwarzania
danych osobowych.
Pytanie 23.
Dot. SIWZ,
Czy dokumenty wymienione w pkcie 7.2, 7.3 należy złożyc wraz z ofertą czy na wezwanie Zamawiającego?
Odpowiedź: Dokumenty wymienione w punkcie 7.2, 7.3 należy złożyć na wezwanie Zamawiającego.

