Warszawa, dnia 17.02.2021 r.
Nr sprawy SPZOZ.U.99/2021
ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą”,
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów zawiadamia, iż w
postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowego bez negocjacji: „dostawy
odczynników, materiałów zużywalnych, kontrolnych i kalibratorów wraz z dzierżawą
automatycznego analizatora immunodiagnostycznego” (Nr sprawy SPZOZ.U.99/2021)
wpłynęły zapytania do SWZ. Treść wyjaśnień na otrzymane zapytania zamieszczono
poniżej.
Zapytanie nr 1 z dnia 15.02.2021 r.
Dotyczy SWZ
Pytanie 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie następującego postanowienia,
w zgodzie z dyspozycją art. 107 PZP: „Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych
środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne,
zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.”
Uzasadnienie: zgodnie z powołanym wyżej przepisem, możliwość wezwania do złożenia brakujących przedmiotowych środków dowodowych lub ich uzupełnienie istnieje, o
ile Zamawiający przewidział to w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na dodanie następującego postanowienia, w zgodzie z dyspozycją art. 107 PZP: „Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.”
Dotyczy przedmiotu zamówienia
Pytanie 2: 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 wyrazi zgodę na złożenie oferty na Troponinę I lub Troponinę T.

Pytanie 3: 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 na zaoferowanie testu do oznaczania
całkowitej 25-hydroksywitaminy D (witamina D total).
Pytanie 4: 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: 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 Zamawiającego.
Pytanie 5: 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 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
wykonywani a 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 7: 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: Ze względu na specyfikę placówki Zamawiający oczekuje dostarczenia zakresów referencyjnych dla dzieci i kobiet ciężarnych, opracowanych i określonych przez
Producenta odczynników dla oferowanych testów TSH, fT4 i fT3.
Pytanie 8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora starszego niż 3
lata? Oferowany aparat będzie w pełni sprawny i objęty opieką serwisową?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie analizatora starszego
niż 3 lata, jeśli oferowany aparat będzie w pełni sprawny i objęty opieką serwisową.
Pytanie 9: W związku z wymogiem w punkcie 23. Pokrycie kosztów kontroli zewnątrzlaboratoryjnej na czas trwania umowy prosimy o uściślenie jakiego dokładnie programy
kontroli zewnątrz laboratoryjnej oczekuje Zamawiający?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje programu kontrolnego Randox RQ9125-13 parametrów oraz RQ9151.
Pytania do zał nr 4a - umowa na dostawę materiałów
Pytanie 10: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?
W obecnej sytuacji epidemii Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do
komunikowania się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu. Potwierdzenie tej zasady znajduje się w art. 78(1) kodeksu cywilnego, który
zrównuje kwalifikowany podpis elektroniczny z podpisem własnoręcznym.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę.
Pytanie 11: Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do wzoru umowy postanowienia o dopuszczalności wprowadzenia w trakcie trwania umowy zamiennika danego produktu wchodzącego w skład przedmiotu umowy, na podstawie pisemnego zawiadomienia, bez konieczności zawierania pisemnego aneksu, przy spełnieniu oczywiście
dodatkowych założeń? Propozycja postanowienia poniżej:
„Strony dopuszczają w trakcie trwania umowy zamianę danego produktu wchodzącego
w skład przedmiotu umowy w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę odpowiedniego zamiennika lub produktu zmodyfikowanego, w szczególności udoskonalonego, o ile
zamiennik ten jest produktem o właściwościach równoważnych bądź lepszych w sto sunku do zamienianego, odpowiadających charakterystyce pierwotnego produktu.
W przypadku, gdy nie ulegnie zmianie cena jednostkowa, a tym samym nie wpłynie to
na zmianę wynagrodzenia z tytuły realizacji umowy i jednocześnie zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego, nie wymaga ona zawarcia pisemnego aneksu, lecz jest
skuteczna na podstawie pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w tym zakresie
przez Wykonawcę. Zmiana uznawana będzie za skuteczną w chwili otrzymania przez
Zamawiającego zawiadomienia, chyba że została wskazana w nim inna data."
Uzasadnienie: Zmiana opisana powyżej jest korzystna dla Zamawiającego i może
usprawnić proces wprowadzania zmian korzystnych dla Zamawiającego, także po stronie wykonawcy, ponieważ w przypadku zastąpienia danego produktu udoskonalonym,
wymaga to wprowadzania zmian w bardzo wielu umowach. Dopuszczenie w takich sytuacjach formy pisemnego zawiadomienia dla skuteczności tej zmiany byłoby racjonalnym postępowaniem.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do wzoru umowy
postanowienia o dopuszczalności wprowadzenia w trakcie trwania umowy zamiennika
danego produktu wchodzącego w skład przedmiotu umowy, na podstawie pisemnego
zawiadomienia, bez konieczności zawierania pisemnego aneksu, przy spełnieniu oczywiście dodatkowych założeń.
Pytanie 12: Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie we wzorze umowy następującego postanowienia?
Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy, w tym poszczególnych
zamówień, gdy konieczność zmiany spowodowana jest okolicznościami poza kontrolą

stron, których działając z należytą starannością strony nie mogły przewidzieć w chwili
zawierania umowy. Dotyczy to w szczególności takich okoliczności jak zagrożenie epidemiologiczne, pandemia, w tym okoliczności spowodowane brakiem siły roboczej u
dostawców w przypadku zarażenia lub kwarantanny, zamieszki, akty terroru, zamknięcie granic, rządowe ograniczenia międzynarodowego transportu, utrudnienia na lotniskach i granicach, tj. okoliczności o charakterze tzw. siły wyższej. W czasie trwania siły
wyższej Wykonawca odpowiada za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie Umowy, gdy ponosi winę umyślną za naruszenia. Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby
pomimo istnienia siły wyższej zapewnić ciągłość dostaw wszystkich produktów na bieżąco i zgodnie ze składanymi zamówieniami oraz zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich trudnościach związanych z dostarczeniem zamówionych przez niego produktów.
Uzasadnienie: Z uwagi na wyjątkowość sytuacji, jaką jest wybuch pandemii SARS-CoV2, oraz dynamicznie zmieniające się okoliczności zewnętrzne, na które Wykonawca nie
ma wpływu, w tym: potencjalnie ograniczoną dostępność wybranych produktów związaną z nagłym i niemożliwym do przewidzenia zwiększeniem światowego zapotrzebowania na wyroby medyczne do diagnostyki in vitro oraz podejmowane przez państwa dotknięte epidemią – w tym Polskę – środki profilaktyczne i zaradcze, takie jak: zamknię cie granic i ograniczenie międzynarodowego transportu, zwiększone kontrole na lotniskach i granicach, okoliczności spowodowane brakiem siły roboczej u dostawców w
przypadku zarażenia lub kwarantanny, a także inne dodatkowe obowiązki nakładane na
producentów i dystrybutorów produktów w sektorze ochrony zdrowia, stanowiące okoliczność o charakterze tzw. siły wyższej, złożone przez Zamawiającego zamówienia
mogą nie zostać zrealizowane lub mogą zostać zrealizowane w późniejszym terminie
lub w odbiegającej od zamówienia liczbie produktów. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich trudnościach związanych
z dostarczeniem zamówionych przez niego produktów.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie we wzorze umowy powyższego postanowienia.
Pytanie 13: Par. 1 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ostatniego zdania
paragrafu na „Zamawiający gwarantuje zakup minimum 80% wartości umowy.”?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na na zmianę ostatniego zdania
paragrafu na „Zamawiający gwarantuje zakup minimum 80% wartości umowy.”
Pytanie 14: Par. 2 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę z zrezygnowania ze składania
zamówień faksem?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zrezygnowanie ze składania zamówień faksem.
Pytanie 15: Par. 3 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "dni" na
"dni robocze"?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę słowa "dni" na "dni robocze".
Pytanie 16: Par. 5 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do wzoru
umowy postanowienia o następującym brzmieniu:

W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) w trakcie obowiązywania
Umowy, Strony postanawiają, że do cen netto przedmiotów objętych umową doliczany
będzie podatek od towarów i usług według nowej stawki od momentu wejścia w życie
nowej stawki podatku VAT.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie we wzorze umowy powyższego postanowienia.
Pytanie 17: Par. 7 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin płatności był
liczony od daty wystawienia faktury?
Uzasadnienie: Utrzymanie zapisu w obecnej postaci spowoduje, iż niemożliwe może
być dokładne określenie terminu płatności.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na to, aby termin płatności był liczony
od daty wystawienia faktury.
Pytanie 18: 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 nie wyraża zgody na dodanie we wzorze umowy powyższego postanowienia.
Pytanie 19: Par. 11 ust. 1 pkt 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu "z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy" na "odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn przez niego zawinionych"?
Uzasadnienie: Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik odpowiada za nienależyte wykonanie
umowy jeżeli wynika ono z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność. Zapis "z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy" obejmuję także okoliczności za które dłużnik nie
odpowiada.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu "z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy" na "odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn
przez niego zawinionych".
Pytanie 20: Par. 11 ust. 1 pkt 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa
„opóźnienia” na „zwłoki”?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę słowa „opóźnienia” na
„zwłoki”.
Pytanie 21: Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby kara umowna była liczona od kwoty
niedostarczonego w terminie towaru wolny od stwierdzonych wad, a nie od całości zamówienia?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na to, aby kara umowna była liczona
od kwoty niedostarczonego w terminie towaru wolny od stwierdzonych wad, a nie od całości zamówienia.

Pytanie 22: Par. 11 ust. 1 (2) Czy Zamawiający wyraża zgodę na poprawę numeracji k
ustępów? Po numerze 1 jest ponownie nr 1, w związku z czym dalsza numeracja wymaga korekty
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na poprawę numeracji k ustępów.
Pytanie 23: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do ustępu „W razie powstania
szkody przewyższającej wartość przewidzianych kar umownych Zamawiającemu przysługuje od Wykonawcy roszczenie o zapłatę odszkodowania w pełnej wysokości.” Słów
„do wysokości szkody rzeczywistej”?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie do ustępu „W razie powstania szkody przewyższającej wartość przewidzianych kar umownych Zamawiającemu przysługuje od Wykonawcy roszczenie o zapłatę odszkodowania w pełnej wysokości.” Słów „do wysokości szkody rzeczywistej”.
Pytania do zał 4b wzór umowy na dostawę analizatora
Pytanie 24: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?
W obecnej sytuacji epidemii Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do
komunikowania się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu. Potwierdzenie tej zasady znajduje się w art. 78(1) kodeksu cywilnego, który
zrównuje kwalifikowany podpis elektroniczny z podpisem własnoręcznym.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę.
Pytanie 25: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy niniejszego postanowienia:
Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy, gdy konieczność zmiany spowodowana jest okolicznościami poza kontrolą stron, których działając z należytą
starannością strony nie mogły przewidzieć w chwili zawierania umowy. Dotyczy to w
szczególności takich okoliczności jak zagrożenie epidemiologiczne, pandemia, w tym
okoliczności spowodowane brakiem siły roboczej u dostawców w przypadku zarażenia
lub kwarantanny, zamieszki, akty terroru, zamknięcie granic, rządowe ograniczenia międzynarodowego transportu, utrudnienia na lotniskach i granicach, tj. okoliczności o charakterze tzw. siły wyższej. W czasie trwania siły wyższej Wykonawca odpowiada za wykonywanie Umowy, gdy ponosi winę umyślną za naruszenia. Wykonawca zobowiązuje
się informować Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich trudnościach
związanych z dostarczeniem zamówionych przez niego produktów.
Ponadto mając na uwadze aktualną pandemię wirusa SARS-CoV-2, związaną z tym sytuację globalnego zagrożenia zdrowia oraz dynamicznie zmieniające się okoliczności
zewnętrzne, na które Wykonawca nie ma wpływu (w tym ograniczenia nakładane przez
państwa dotknięte pandemią), stanowiące okoliczność o charakterze tzw. siły wyższej,
Strony zgodnie postanawiają, że w czasie trwania pandemii dokonywanie napraw Urządzenia będzie uzależnione od aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju i za granicą
oraz związanych z tą sytuacją okoliczności, w tym w szczególności od dostępności części zamiennych do Urządzenia, dostępności zdolnych do przeprowadzenia naprawy in-

żynierów serwisowych i faktycznej możliwości bezpiecznego dla pacjentów, personelu
Kupującego oraz inżynierów serwisu Wykonawcy przeprowadzenia naprawy Urządzenia w miejscu jego funkcjonowania. Strony niniejszym akceptują, że czas naprawy
może ulec przedłużeniu, a sama naprawa może zostać odroczona w czasie.
Uzasadnienie: Z uwagi na wyjątkowość sytuacji, jaką jest wybuch pandemii SARSCoV-2, oraz dynamicznie zmieniające się okoliczności zewnętrzne, na które Wykonawca nie ma wpływu, w tym: potencjalnie ograniczoną dostępność wybranych produktów
związaną z nagłym i niemożliwym do przewidzenia zwiększeniem światowego zapotrzebowania na wyroby medyczne do diagnostyki in vitro oraz podejmowane przez państwa
dotknięte epidemią – w tym Polskę – środki profilaktyczne i zaradcze, takie jak: zamknięcie granic i ograniczenie międzynarodowego transportu, zwiększone kontrole na
lotniskach i granicach, a także inne dodatkowe obowiązki nakładane na producentów i
dystrybutorów produktów w sektorze ochrony zdrowia, stanowiące okoliczność o charakterze tzw. siły wyższej, złożone przez Zamawiającego zamówienia mogą nie zostać
zrealizowane lub mogą zostać zrealizowane w późniejszym terminie lub w odbiegającej
od zamówienia liczbie produktów. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich trudnościach związanych z dostarczeniem
zamówionych przez niego produktów.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie we wzorze umowy powyższego postanowienia.
Pytanie 26: 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: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Pytanie 27: Par. 2 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa ,,bezpłatny’’
na ,,w ramach czynszu dzierżawnego”?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę słowa ,,bezpłatny’’ na ,,w ramach czynszu dzierżawnego”.
Pytanie 28: Par. 2 ust. 1 i 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostarczone zostały
dokumenty w formie elektronicznej (CD, email, strona internetowa)?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na to, aby dostarczone zostały dokumenty w formie elektronicznej (CD, email, strona internetowa).
Pytanie 29: Par. 4 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, by obowiązek wymiany
dotyczył wyłącznie wadliwego elementu, a nie całego aparatu?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na to, by obowiązek wymiany dotyczył wyłącznie wadliwego elementu, a nie całego aparatu.

Pytanie 30: Par. 5 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do wzoru
umowy postanowienia o następującym brzmieniu:
W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) w trakcie obowiązywania
Umowy, Strony postanawiają, że do cen netto przedmiotów objętych umową doliczany
będzie podatek od towarów i usług według nowej stawki od momentu wejścia w życie
nowej stawki podatku VAT.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie we wzorze umowy powyższego postanowienia.
Pytanie 31: Par. 5 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin płatności był
liczony od daty wystawienia faktury?
Uzasadnienie: Utrzymanie zapisu w obecnej postaci spowoduje, iż niemożliwe może
być dokładne określenie terminu płatności.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na to, aby termin płatności był liczony
od daty wystawienia faktury.
Pytanie 32: 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 nie odstąpi od wymogu ubezpieczenia aparatury określonego w niniejszym postanowieniu umowy.
Pytanie 33: Par.7 pkt. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę "12 godzin" na "24
godzin w dni robocze"?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę "12 godzin" na "24 godzin
w dni robocze"
Pytanie 34: Par. 7 ust. 2 i 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "dni"
na "dni robocze"?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na na zamianę słowa "dni" na "dni robocze".
Pytanie 35: Par. 7 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ostatniego zdania
ustępu „Koszt wykonania badań w takim trybie ponosi Wykonawca.” Na „Wykonawca
pokrywa różnice w koszcie wykonania badań w przypadku wykonania zastępczego” ?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę ostatniego zdania ustępu
„Koszt wykonania badań w takim trybie ponosi Wykonawca.” Na „Wykonawca pokrywa
różnice w koszcie wykonania badań w przypadku wykonania zastępczego”.
Pytanie 36: Par. 7 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby Wykonawca ponosił jedynie koszty różnicy w cenie badań wykonanych w innym laboratorium?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na to, aby Wykonawca ponosił jedynie koszty różnicy w cenie badań wykonanych w innym laboratorium.
Pytanie 37: Par. 7 ust. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, by obowiązek wymiany dotyczył wyłącznie wadliwego elementu, a nie całego aparatu?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na to, by obowiązek wymiany dotyczył wyłącznie wadliwego elementu, a nie całego aparatu.
Pytanie 38: Par. 8 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, nie
krótszego niż 5 dni roboczych, wyznaczonego w pisemnym wezwaniu Wykonawcy do
należytego wykonania umowy?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na to, aby uprawnienie do odstąpienia
od umowy przysługiwało po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych, wyznaczonego w pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy.
Zapytanie nr 2 z dnia 15.02.2021 r.
Dotyczy Załącznika nr 2e SWZ SPZOZ.U.99/2021:
Pytanie nr 1 Ad. 6 Objętość materiału pobierana na 1 oznaczenie nie większa niż 50ul.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rozwiązania technologicznego
analizatora, gdzie objętość próbki mieści się w granicach pomiędzy 10 a 150 µl w
zależności od rodzaju badania, gdzie wymagana objętość 50 µl jest przekroczona tylko
dla parametrów: TSH III generacji, Estradiol, Hbs - Antygen, PSA – wolny, HIV Ag/Ab(IV
generacja)? Natomiast objętość martwa we wszystkich oznaczeniach jest nie większa
niż 50 µl, co jest istotne, gdyż znacząco wpływa na finalną objętość pobranego
materiału.
Objętość
pobieranego
materiału
ma
istotne
znaczenie
w
metodach
chemiluminescencyjnych, ponieważ im jest większa, tym lepsza jest precyzja
wykonanego oznaczenia. Zamawiający za to posiada niską objętość martwą, co w
znacznej mierze rekompensuje większa objętość pobranej próbki.
Większość dostawców na rynku oferuje analizatory z objętością martwą znacznie
wyższą niż 50 µl i nawet, jeżeli objętość samego materiału badanego jest niższa, to
końcowa objętość jest znacznie przekraczająca 50 µl.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 2 Ad. 7 Szybkość otrzymania wyników badanych parametrów do 30 min.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na czas otrzymania wyników dłuższy niż 30 minut czyli
36 min dla parametrów: Toxoplazmoza IgG, Witamina D3–metabolit 25 OH D3,
Witamina B12 oraz 43 min dla Kwasu foliowego? Natomiast wszystkie pozostałe
parametry oznaczane są w ciągu 29 min?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 3 Ad. 20 Wyposażenie dodatkowe do pracowni immunochemii : stół pod
aparat lub dodatkowy blat.
Czy Zamawiający będzie wymagał wyposażenia dodatkowego, jeżeli oferowany
analizator jest napodłogowy i nie wymaga stołu / blatu dodatkowego?
Odpowiedź: Zamawiający nie będzie wymagał wyposażenia dodatkowego, jeżeli oferowany analizator jest napodłogowy i nie wymaga stołu / blatu dodatkowego.

Dotyczy Załącznika nr 2a SWZ SPZOZ. U.99/2021:
Pytanie nr 4 Ad. 15 Hemoglobina Glikowana HbA1c.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynnika do wykonywania
oznaczenia przy użyciu analizatora biochemicznego firmy Beckman Coulter, którym
dysponuje Zamawiający (postępowanie przetargowe nr SPZOZ.U.31/2021).
Parametr Hemoglobina Glikowana HbA1C jest parametrem oznaczanym na
analizatorach biochemicznych lub osobno do tego dedykowanych, natomiast większość
dostawców na rynku wycofała się z oferowania tego oznaczenia na analizatorze
immunologicznym. Tak więc wymóg zaoferowania testu wykonywanego na analizatorze
immunologicznym zasadniczo wyklucza i uniemożliwia wzięcie udziału w postępowaniu
praktycznie wszystkim wykonawcom.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na możliwość oznaczania HbA1c na dodatkowym analizatorze pod warunkiem, że oferowany test nie będzie wymagał manualnego przygotowania wstępnego próbki krwi (przygotowanie lizatu) i będzie testem gotowym do użycia.
Pytanie nr 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostawy analizatora z 14 dni na min.
21 dni roboczych?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostawy analizatora z
14 dni na min. 21 dni roboczych.

