Warszawa, dnia 08.01.2020 r.
Nr sprawy SPZOZ.U.995/2019
ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 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 odczynników do
badań z zakresu biochemii wykonywanych na analizatorze wraz ze świadczeniem
usług serwisowych” (Nr sprawy SPZOZ.U.995/2019) wpłynęły zapytania do SIWZ. Treść
wyjaśnień na otrzymane zapytania zamieszczono poniżej.
Zapytanie nr 1 z dnia 24.12.2019 r.
Pytanie 1: SIWZ pkt 3.8 Czy Zamawiający wyraża zgodę na ujednolicenie zapisów
umowy i SIWZ poprzez podanie w SIWZ czasu dostawy odczynników do 7 dni roboczych?
Odpowiedź: Zamawiający dokonał ujednolicenia ww. zapisów i nie wyraża zgody na
wydłużenie czasu dostawy odczynników do 7 dni roboczych.
Pytanie 2: SIWZ pkt 7 4.1 – czy nie nastąpiła pomyłka w zapisie. Czy przetarg jest na
odczynniki do analizatora VITROS 350 – czy na dzierżawę analizatora wraz z dostawą odczynników dedykowanych do dzierżawionego analizatora?
Odpowiedź: Postępowanie dotyczy dzierżawy analizatora wraz z dostawą odczynników
dedykowanych do dzierżawionego analizatora. Zamawiający zmodyfikował zapis SIWZ w
tym punkcie poprzez usunięcie omyłki pisarskiej.
Pytanie 3. SIWZ pkt 15.3 – czy nie nastąpiła pomyłka w opisie rodzaju dzierżawionego
analizatora – czy nie powinno być biochemicznego?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza – winno być „biochemicznego”. Zamawiający
zmodyfikował zapis SIWZ w tym punkcie poprzez usunięcie omyłki pisarskiej.
Pytanie 4. Załącznik nr 6 – Czy nie nastąpiła pomyła opisie przedmiotu zamówienia
oraz na dacie ogłoszenia ?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza – winno być „20.12.2019” r. i „dostawa
odczynników do badań z zakresu biochemii wykonywanych na analizatorze wraz ze
świadczeniem usług serwisowych”. Zamawiający zmodyfikował zapis Załącznik nr 6
poprzez usunięcie omyłki pisarskiej.

Załączniki nr 1a, 1b, 1c
Pytanie 5. Prosimy o podanie, jakie badania Zamawiający będzie wykonywał w moczu i
czy wymaga zaoferowania materiału kontrolnego do badań wykonywanych w moczu. Jeśli
tak, to prosimy o podanie harmonogramu kontroli dla parametrów oznaczanych w moczu.
Odpowiedź: Białko i glukozę w moczu , codziennie od poniedziałku do piątku .
Pytanie 6. Czy zapis o kontroli codziennej wykonywanej pięć dni w tygodniu dotyczy
także testu Białko całkowite w surowicy, którego roczna liczba badań wynosi 200 (liczba
testów na kontrolę wynosiłaby wtedy więcej niż przewidywana liczba badań)?
Odpowiedź: Kontrolę wykonujemy w te dni , w których są badania pacjentów białka
całkowitego
Pytanie 7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dla niektórych odczynników
zaproponować możliwość ich porcjowania do oferowanych przez wykonawcę mniejszych
opakowań i zaoferować ich ilości zgodnie z podaną w ulotce odczynnikowej informacją o
trwałości odczynnika po otwarciu przechowywanego w analizatorze? Odczynniki we
wtórnych opakowaniach umieszone będą w przypisanych im miejscach w karuzeli
odczynnikowej. Takie rozwiązanie umożliwi bardziej ekonomiczne wykorzystanie
odczynników w okresie ich gwarantowanej stabilności na pokładzie analizatora, pozwoli na
ekonomiczną kalkulację oferty odczynnikowej i zaoferowanie ilości odczynników zgodnie z
najlepszą wiedzą i doświadczeniem oferenta o stabilności użytego do porcjowania
pierwotnego opakowania odczynnika.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę, aby dla niektórych odczynników
zaproponować możliwość ich porcjowania do oferowanych przez wykonawcę mniejszych
opakowań i zaoferować ich ilości zgodnie z podaną w ulotce odczynnikowej informacją o
trwałości odczynnika po otwarciu przechowywanego w analizatorze.
Pytanie 8. Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie liczby lamp fotometru do
oferowanych analizatorów biochemicznych na podstawie najlepszej wiedzy i
doświadczenia oferenta, a nie zapisów w instrukcjach obsługi analizatorów.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z zapisami instrukcji
obsługi.
Pytanie 9. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku, jeśli serwis producenta analizatora
zobowiązuje się do wykonywania wszelkich procedur instalacyjnych, konserwacyjnych i
naprawczych elektrody referencyjnej, nie ma konieczności oferowania w postępowaniu
przetargowym dodatkowej elektrody referencyjnej i jakichkolwiek płynów niezbędnych do
konserwacji tej elektrody. Płyny i kolejne elektrody są dostarczane, wymieniane i
uzupełniane przez serwis producenta w razie potrzeby.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza że płyny i kolejne elektrody są dostarczane,
wymieniane i uzupełniane przez serwis producenta w razie potrzeby.
Pytanie 10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednego odczynnika
pochodzącego od innego producenta niż producent aparatu? Odczynnik posiada aplikację
umożliwiającą jego stosowanie na zaoferowanym analizatorze.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 11. Czy Zamawiający przyzna punkty za parametr oceniany „Zużycie wody
poniżej 15 l/godz.” jeśli dla oferowanego analizatora średnie zużycie wody wynosi 20
l/godzinę jedynie przy maksymalnym obciążeniu pracą, czyli przy wykonywaniu 400
oznaczeń fotometrycznych na godzinę (z przewidywanej rocznej liczby badań wynika, że
Zamawiający wykonuje około 550 – 600 badań fotometrycznych dziennie)? Jeśli nie,

prosimy o informację czy Zamawiający rygorystycznie przestrzega powyższego zapisu i
średnia wydajność oferowanego analizatora powinna być niższa niż 15 l/godzinę?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 12. Czy Zamawiający przyzna punkty za parametr oceniany „Odczynniki gotowe
do użycia” jeśli jeden z oferowanych odczynników (CK) wymaga przygotowania
polegającego na przelaniu całej zawartości jednej butelki z komponentem R1-2 do
odczynnika R1-1. Procedura nie wymaga od operatora wymierzania objętości,
rozpuszczania liofilizowanego odczynnika ani innych dodatkowych czynności.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie przyzna punktów za parametr oceniany „Odczynniki
gotowe do użycia” jeśli jeden z oferowanych odczynników (CK) wymaga przygotowania
polegającego na przelaniu całej zawartości jednej butelki z komponentem R1-2 do
odczynnika R1-1.
Załącznik nr 7a - Pytania do umowy dzierżawy
Pytanie 13. §2 ust. 2 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy
aparatu do 14 dni? Uzasadnienie: Wykonawca prosi o wydłużenie terminu w związku z
faktem, iż analizatory są sprowadzane bezpośrednio od producenta z zagranicy.
Skomplikowane procedury celne oraz szereg pozostałych formalności uniemożliwiają
należyte wykonanie warunków wynikających z umowy w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego. Podany termin jest terminem nierealnym do dotrzymania, w związku z
powyższym Wykonawca prosi jak w pytaniu.
Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował zapisy §2 ust. 2 wzoru umowy stanowiącego
Załącznik nr 7a do SIWZ wydłużając terminu dostawy aparatu do 14 dni. Pozostałe
warunki zgodnie z SIWZ.
Pytanie 14. §7 ust. 1 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu do 24
godzin w dni robocze ?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie ze wzorem umowy dzierżawy.
Pytanie 15. §7 ust. 2 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu do 48
godzin w dni robocze ?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie ze wzorem umowy dzierżawy.
Pytanie 16. §7 ust. 3 - Czy nie nastąpiła pomyłka w opisie badań – czy nie powinno być
biochemicznych?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza – winno być „biochemicznych”. Zamawiający
zmodyfikował zapis SIWZ w tym punkcie poprzez usunięcie omyłki pisarskiej.
Pytanie 17. §7 ust. 4 - Czy nie nastąpiła pomyłka w opisie badań – czy nie powinno być
biochemicznych?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza – winno być „biochemicznych”. Zamawiający
zmodyfikował zapis SIWZ w tym punkcie poprzez usunięcie omyłki pisarskiej.
Pytanie 18. §7 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację ostatniego
zdania na: „… Różnicę kosztów wykonania badań w takim trybie ponosi
Wydzierżawiający.”
Odpowiedź: Nie, zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 19. §7 ust. 5 - Czy nie nastąpiła pomyłka w opisie badań – czy nie powinno być
biochemicznych?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza – winno być „biochemicznych”. Zamawiający

zmodyfikował zapis SIWZ w tym punkcie poprzez usunięcie omyłki pisarskiej.
Pytanie 20. §7 ust. 5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację na: „Jeżeli
Wydzierżawiający nie wskaże w terminie, o którym mowa w ust. 4 innej jednostki
prowadzącej laboratorium certyfikowane w zakresie badań biochemicznych, Dzierżawcy
przysługuje
uprawnienie
do
samodzielnego
zamówienia
wykonania
badań
biochemicznych, różnice kosztów wykonania badania w innym laboratorium pokryje
Wydzierżawiający.”
Odpowiedź: Nie, zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 21. §7 ust. 7 - Czy nie nastąpiła pomyłka w opisie badań – czy nie powinno być
biochemicznych?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza – winno być „biochemicznych”. Zamawiający
zmodyfikował zapis SIWZ w tym punkcie poprzez usunięcie omyłki pisarskiej.
Pytanie 22. §7 ust. 5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację na: „Dzierżawca
może zobowiązać Wydzierżawiającego do zastąpienia aparatu będącego przedmiotem
umowy na aparat inny aparat po przeglądzie technicznym, o parametrach technicznych
odpowiadających aparatowi stanowiącemu przedmiot umowy oraz o konfiguracji i
wyposażeniu niezbędnym do realizacji przez Dzierżawcę swoich obowiązków w zakresie
wykonywania badań biochemicznych, jeżeli mimo trzykrotnej jej naprawy wynikłej z
powodu tej samej wady (tego samego elementu) zaszła konieczność kolejnej naprawy.”?
Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów §7 ust. 7 uznając powyższe.
Pytanie 23. §8 ust. 1.1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu do 5 dni
roboczych?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Załącznik nr 7a - Pytania do umowy dostawy
Pytanie 24. §12 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie pkt. 5: „gdy
nastąpi zmiana producenta lub w przypadku zaprzestania produkcji przez
dotychczasowego producenta z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, o czym
Wykonawca nie mógł wiedzieć w chwili zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem, że Wykonawca
zaoferuje produkty o takich samych (lub lepszych) parametrach technicznych i
użytkowych, w takiej samej cenie”?
Odpowiedź: Zamawiający uwzględnił powyższą możliwość w §12 ust. 3.
Zapytanie nr 2 z dnia 27.12.2019 r.
Załącznik nr 1a do SIWZ „Tabela określająca obligatoryjne parametry do dzierżawy
analizatora biochemicznego”:
Pytanie 1: poz. 9
Czy Zamawiający dopuści analizator pracujący w zakresie pomiarowym długości fali 340800, przy 12 długościach fali: 340, 380,412, 450,505,546,570,605,660,700,740,800nm?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści analizator pracujący w zakresie pomiarowym długości fali 340-800, przy 12 długościach fali: 340, 380,412, 450, 505, 546, 570, 605, 660,
700, 740, 800nm
Pytanie 2: Poz. 23
Czy Zamawiający dopuści odczynniki i analizator stanowiące spójny system analityczny,
ale nie produkowane przez tego samego producenta?
Odczynniki są wytwarzane przez autoryzowanego dystrybutora, polskiego producenta

odczynników biochemicznych z wieloletnią praktyką
i doświadczeniem na rynku polskim.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści odczynniki i analizator stanowiące spójny system
analityczny, ale nie produkowane przez tego samego producenta.
Pytanie 3: Poz. 32
Czy Zamawiający dopuści analizator zainstalowany i pracujący u 6 kontrahentów
diagnostycznych?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 4: Poz. 34
Czy Zamawiający dopuści analizator uwzględniony w programie kontroli COBJwDL,
posiadający grupę, pracującą na zaoferowanym analizatorze
w ilości szt. 8 oraz odczynnikach >40?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Zapytanie nr 3 z dnia 27.12.2019 r.
Dot. SIWZ,
Pytanie 1: Czy dokumenty wymienione w pkcie 7.2, 7.3, 7.4 należy złożyć wraz z ofertą
czy na wezwanie Zamawiającego?
Odpowiedź: Szczegółowy opis sposobu przygotowania ofert zawiera pkt 11 SIWZ
Załącznik nr 7a - wzór umowy dostawy
Pytanie 1: Par. 1 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu, tak, aby gwarantowany zakup wynosił 80 % całkowitej wartości umowy?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 2: Par. 3 ust. 1 lit. 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 wyraża zgodę, aby towar był dostarczany do Zamawiającego za pośrednictwem firmy kurierskiej na koszt i ryzyko Wykonawcy na warunkach określonych we wzorze umowy.
Pytanie 3: Par. 7 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na to, aby termin płatności był liczony od
daty wystawienia faktury. Termin płatności liczony jest od daty wpływu faktury do Zamawiającego.
Pytanie 4: 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 postanowienia w brzmieniu:
„Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary
umownej.’’
Pytanie 5: Par. 11 ust. 2 tiret 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: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 6: Par. 11 ust. 2 tiret 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wyrażenia "z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy" na "z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę"?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 7: Par. 11 ust. 2 tiret 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do niniejszego
postanowienia umowy następującego zapisu:
„Postanowienie to nie dotyczy sytuacji gdy opóźnienie Zamawiającego w zapłacie ceny zakupu przekracza 30 dni.”?
Uzasadnienie:
Obecne postanowienie wzoru umowy jest jednostronne i jako takie narusza normę art. 487
par. 2 k.c., który mówi, że umowa jest wzajemna, kiedy obie strony zobowiązują się w ten
sposób, że świadczenie jednej z nich ma być odpowiednikiem świadczenia drugiej (zasada symetrii zobowiązań umownych). W stosunkach zobowiązaniowych wynikających z
umów wzajemnych jest regułą, że każda ze stron zobowiązując się do świadczenia, czyni
to w przekonaniu, iż otrzyma ekwiwalent tego świadczenia od kontrahenta. Dlatego też,
zgodnie z art. 490 k.c., gdy spełnienie świadczenia przez drugą stronę staje się wątpliwe
ze względu na stan majątkowy, strona zobowiązana do wcześniejszego świadczenia może
powstrzymać się z jego spełnieniem do czasu gdy druga strona zaofiaruje świadczenie
wzajemne lub nie da stosownego zabezpieczenia. Zamawiający dokonał ograniczenia
praw Wykonawcy przynależnych mu w przypadku niewykonania zobowiązania przez Zamawiającego. Skoro Zamawiający zapisuje cały szereg sankcji wobec Wykonawcy za niewłaściwą realizację umowy, to tym bardziej nie powinien pozbawiać Wykonawcy części
jego ustawowych praw przysługujących w przypadku niewłaściwego wykonania umowy
wzajemnej przez Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji Par. 11 ust. 2 tiret 3 wzoru umowy
uwzględniając powyższe.
Pytanie 8: Par. 11 ust. 2 tiret 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Załącznik nr 7a - wzór umowy dzierżawy
Pytanie 1: 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: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. Przybliżona liczba osób poddana
przeszkoleniu wynosi 10 osób.
Pytanie 2: Par. 2 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin dostawy analizatora
wynosił 21 dni od daty podpisania umowy a termin jego instalacji 7 dni od daty dostarczenia?
Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 13 z zapytania nr 1.
Pytanie 3: Par. 4 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa ,,bezpłatnie’’
na ,,w ramach czynszu dzierżawnego?
Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji ww. zapisu zgodnie z powyższym.

Pytanie 4: 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. Termin płatności liczony jest od daty wpływu faktury do Zamawiającego.
Pytanie 5: 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 wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 6: Par. 7 ust. 2, ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "godzin"
na "godzin w dni robocze"?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 7: Par. 7 ust. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, by obowiązek wymiany dotyczył wyłącznie wadliwego elementu, a nie całego aparatu?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 8: 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 jest świadomy, że wobec powierzenia osobom trzecim dostępu
do danych osobowych na aparaturze będącej przedmiotem udzielanego zamówienia, będzie zobowiązany do stosowania przepisów o ochronie danych osobowych, w tym do zawarcia dodatkowej umowy gwarantującej ochronę ww. danych. Zamawiający stoi jednak
na stanowisku, że określenie wzorca umowy dotyczącego ochrony danych osobowych
przed udzieleniem zamówienia publicznego, jest przedwczesne. Konieczność zawarcia
umowy powierzenia danych osobowych nie wynika z przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych. Ponadto, zakres umowy powierzenia danych osobowych powinien odpowiadać przedmiotowi umowy w sprawie zamówienia publicznego, która zostanie zawarta po wyborze oferty najkorzystniejszej, z wybranym wykonawcą.
Zapytanie nr 4 z dnia 27.12.2019 r.
Pytanie 1: Załącznik nr 1a do SIWZ pkt 16:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby przegląd roczny analizatora był wykonywany tylko
jeden raz w roku, co jest zgodne z zaleceniem producenta analizatora?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby przeglądy były wykonywane w terminach określonych przez producenta aparatu, jednak nie mniej niż raz do roku.

Pytanie 2: Załącznik nr 1a do SIWZ pkt 16:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyspecyfikowanie w formularzu cenowym materiałów
zamiennych do przeglądu rocznego analizatora, natomiast wszystkie pozostałe części
zamienne wynikające z bieżących napraw są zagwarantowane bezpłatnie przez oferenta?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 3: Załącznik nr 1a do SIWZ pkt 34:
Czy Zamawiający dopuści analizator posiadający wyodrębnioną grupę porównawczą
zgodnie z zaleceniami COBJwDL dla wymienionych parametrów?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści analizatora posiadającego wyodrębnioną grupę porównawczą zgodnie z zaleceniami COBJwDL dla wymienionych parametrów.
Pytanie 4: Załącznik nr 1b do SIWZ pkt 3:
Czy Zamawiający zgodzi się odstąpić od preferowania wymiany pojedynczych elektrod w
module ISE oferowanego analizatora i potraktuje równorzędnie innowacyjny
technologicznie, zintegrowany i kompaktowy moduł ISE dla jonów K, Na, Cl, który nie
wymaga wymiany pojedynczej elektrody, jest całkowicie bezobsługowy, konserwacja jest
wykonywana automatycznie, a wymiana modułu polega na prostej czynności wyjęcia i
włożenia nowego modułu, co zajmuje nie więcej niż 5 minut?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
Pytanie 5: Par. 1 pkt. 4 oraz Rozdział 3 pkt.7 SIWZ:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby gwarantowany zakup wynosił min. 80% wartości
przedmiotu zamówienia?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 6: Czy nie zaszła omyłka pisarska i Zamawiający w rozdziale 7 pkt. 4 ppkt. 1 nie

miał na myśli deklaracji zgodności do oferowanych odczynników wraz z potwierdzeniem
przeznaczenia odczynników do stosowania na oferowanym analizatorze biochemicznym?
Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji ww. zapisu zgodnie z powyższym.
Pytanie 7: Czy nie zaszła omyłka pisarska i Zamawiający w formularzu ofertowym nie miał

na myśli „Nawiązując do ogłoszenia z dnia 20.12.2019r., na wykonanie zamówienia
publicznego pn.: „dostawa odczynników do badań z zakresu biochemii wykonywanych na
analizatorze wraz ze świadczeniem usług serwisowych”?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza – winno być „20.12.2019” r. i „dostawa odczynników do badań z zakresu biochemii wykonywanych na analizatorze wraz ze świadczeniem usług serwisowych”
Pytanie 8: Prosimy Zamawiającego o ujednolicenie zapisu SIWZ Rozdział 3 pkt. 10 oraz

Formularza ofertowego pkt. 2 na „… okres ważności podany na opakowaniu przez
producenta nie krótszy niż 4 miesiące od momentu dostarczenia zamówienia
Zamawiającemu”.
Odpowiedź: Zamawiający ujednolicił ww. zapisy. Otrzymują jednolite brzmienie: „nie krótszy niż 4 miesiące od momentu dostarczenia zamówienia Zamawiającemu”.
Pytanie 9: Dotyczy pkt 16 Parametry do dzierżawionego analizatora biochemicznego.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie tego punktu. Uzasadnienie: warunkiem
udziału w postępowaniu przetargowym jest zaoferowanie fabrycznie nowych,
nieużywanych wcześniej analizatorów, w związku z powyższym nie ma podstaw do
wykonywania żądanego przeglądu technicznego.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wykonywania przeglądów zgodnie z zaleceniami narzuconymi przez producenta sprzętu, z tym że nie rzadziej niż 1 przegląd na 1 rok.
Pytanie 10: Par. 2 pkt.2 projektu umowy dzierżawy:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostawy analizatorów z 3 dni
roboczych od daty podpisania umowy na min. 21 dni roboczych od daty podpisania
umowy?
Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 13 z zapytania nr 1.
Pytanie 11: Czy w związku z regulacją art. 144 ust.1 ustawy PZP Zamawiający zechce
wprowadzić do wzoru umowy do paragrafu 12 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: Powyższe zmiany dopuszcza się zgodnie z § 12 ust 3 wzoru umowy.
Pytanie 12: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu par. 7 pkt 1 projektu umowy
dzierżawy na:
„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”?
Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 14 z zapytania nr 1.
Pytanie 13: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu par. 11 pkt 2 wzoru umowy:
„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
- odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 1%
wartości niezrealizowanej części umowy;
- odmowy dostarczenia zamówionego towaru – w wysokości 5% zamówionego towaru, a
niedostarczonego towaru.”?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 14: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podpisanie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych?
Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 8 z zapytania nr 3.
Pytanie 15: W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wyrażenie zgody na użycie
wzoru umowy załączonego do niniejszego zapytania.
Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 8 z zapytania nr 3.

Zapytanie nr 5 z dnia 27.12.2019 r.
Pytanie 1 – dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ “Tabela określająca obligatoryjne parametry
do dzierżawy analizatora biochemicznego”, pkt 3 tabeli
Czy Zamawiający dopuści system o wydajności 800 testów na godzinę w którym oznaczenia sodu, potasu i chlorków wykonywane są metodą bezpośrednią bez rozcieńczania materiału badanego?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści system o wydajności 800 testów na godzinę w
którym oznaczenia sodu, potasu i chlorków wykonywane są metodą bezpośrednią bez
rozcieńczania materiału badanego.
Pytanie 2 – dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ “Tabela określająca obligatoryjne parametry
do dzierżawy analizatora biochemicznego”, pkt 8 tabeli
Czy Zamawiający dopuści analizator umożliwiający automatyczne rozcieńczanie materiału
badanego przy przekroczeniu liniowości testu, bez możliwości zagęszczania próbek?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 3 – dotyczy Załącznika nr 1 a do SIWZ “Tabela określająca obligatoryjne parametry do dzierżawy analizatora biochemicznego”, pkt 18 tabeli
Czy Zamawiający dopuści analizator, który nie jest wyposażony w stację wody? Oferowany przez nas system nie zużywa wody i nie wymaga zatem podłączenia do stacji uzdatniania wody.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści analizator, który nie jest wyposażony w stację
wody.
Pytanie 4 – dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ “Tabela określająca obligatoryjne parametry
do dzierżawy analizatora biochemicznego”, pkt 19 tabeli
Czy Zamawiający dopuści system w którym badania wykonywane są na slajdach i kuwetach jednorazowego użytku?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 5 – dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ “Tabela określająca obligatoryjne parametry
do dzierżawy analizatora biochemicznego”, pkt 20 tabeli
Czy Zamawiający wymaga analizatora umożliwiającego wstawienie na pokład max 125
zestawów odczynnikowych?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 6 – dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ “Tabela określająca obligatoryjne parametry
do dzierżawy analizatora biochemicznego”, pkt 21 tabeli
Czy Zamawiający wymaga analizatora umożliwiającego wstawienie na pokład max 150
próbek badanych w trybie rutynowym i max 10 próbek w trybie STAT (cito)?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 7 – dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ “Tabela określająca obligatoryjne parametry
do dzierżawy analizatora biochemicznego”, pkt 25 tabeli
Czy Zamawiający dopuści firmę posiadającą serwis autoryzowany przez producenta
sprzętu?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza firmę posiadającą serwis autoryzowany przez
producenta sprzętu.

Pytanie 8 – dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ “Tabela określająca obligatoryjne parametry
do dzierżawy analizatora biochemicznego”, pkt 29 tabeli
Czy Zamawiający wymaga analizatora, który bez dodatkowych nakładów odczynnikowych,
dodatkowej i bez wpływu na obniżenie wydajności systemu (pomiar <1 sekundy) informu je o interferencji pochodzących od hemolizy, bilirubinemii oraz zmętnienia (lipemia) dla
każdej próbki badanej?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 9 – dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ “Tabela określająca obligatoryjne parametry
do dzierżawy analizatora biochemicznego”, pkt 34 tabeli
Czy Zamawiający dopuści system, którego grupa pracująca na zaoferowanym analizatorze i odczynnikach w programie kontroli COBJwDL liczy mniejszą niż 40 liczbę użytkowników?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści systemu, którego grupa pracująca na zaoferowanym analizatorze i odczynnikach w programie kontroli COBJwDL liczy mniejszą niż 40
liczbę użytkowników.
Pytanie 10 – dotyczy Załącznika nr 1b do SIWZ “Tabela parametry oceniane ”, pkt 3 tabeli
Czy Zamawiający uzna za równoważne i podda ocenie rozwiązanie w którym analizator
wykonuje oznaczenia elektrolitów na slajdach jednorazowego użytku będących elektrodami jonoselektywnymi?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Zapytanie nr 6 z dnia 30.12.2019 r.
Pytanie 1. dot. pkt.9 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania analizatora biochemicznego pracującego w zakresie pomiarowym długości fali min 340 - 800 nm ale z
wykorzystaniem 12 długości fali?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania analizatora biochemicznego pracującego w zakresie pomiarowym długości fali min 340 - 800 nm ale z wykorzystaniem 12 długości fali.
Pytanie 2. dot. pkt. 24 Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie analizatora pracującego w oparciu o interfejs użytkownika w języku angielskim? Szczegółowa instrukcja obsługi dostarczana wraz z oferowanym analizatorem jest przygotowana w języku polskim.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie analizatora pracującego w
oparciu o interfejs użytkownika w języku angielskim.
Pytanie 3. dot. pkt. 30 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania analizatora
biochemicznego, który podaje jedynie czas rozpoczęcia oznaczenia bez podawania czasu
jego zakończenia?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania analizatora biochemicznego, który podaje jedynie czas rozpoczęcia oznaczenia bez podawania czasu jego zakończenia.

