Krosno Odrzańskie, dnia 9 czerwca 2017 roku
Do wszystkich Wykonawców
Ubiegających się o zamówienie
P1
Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na dostawę odczynnikow do badań
laboratoryjnych dla Zachodniego Centrum Medycznego sp. z o.o. nr sprawy ZCM/PN/5/2017,
BZP nr 522808-N-2017; data zamieszczenia: 01.06.2017r.

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SIWZ
Zamawiający, w trybie art. 38 ust. 1, 2, 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej Ustawą,
wyjaśnia treść SIWZ oraz wprowadza zmiany, tj.:
Pytanie nr 1
Dotyczy pakietu nr 7
Czy Zamawiający w pakiecie 1 w pozycji 1 dopuści test z brakiem efektu prozonowego na poziomie
dwukrotnie wyższym tj. 1 000 000 ng/ml?
Odp. do pytania 1
Wymaga się złożenia oferty zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 2
Dotyczy pakietu nr 7
Czy Zamawiający w pakiecie 1 w pozycji 3 dopuści test kasetkowy o czułości i swoistości powyżej 99%
i czasem odczytu do 10 minut (ulotka w załączniku)?
Odp. do pytania 2
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w zakresie pakietu nr 7 poz. 3 na test kasetkowy o czułości
i swoistości powyżej 99% i czasem odczytu do 10 min przy pozostałych parametrach bez zmian.
Pytanie nr 3
Dotyczy pakietu nr 8
Czy Zamawiający w pakiecie 8 oczekuje zaoferowania testów do wykrywania w moczu substancji
uzależniających, w których na wynik testów nie wpływa pH w zakresie 5-9 oraz ciężar właściwy w zakresie
1,00-1,037, co przekłada się na eliminację otrzymania wyników fałszywie ujemnych w celowo
zafałszowanych próbkach moczu ?
Odp. do pytania 3
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.
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Pytanie nr 4
Dot.: pakiet 3
Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie analizatora, który jest podemonstracyjny, po przeglądzie
i z pełną gwarancją na czas trwania umowy.
Odp. Do pytania nr 4
Zamawiający wyjaśnia, że w każdym z pakietów, w których nie dopuszczał analizatora demonstracyjnego
miał na myśli, urządzenie, które jest prezentowane podczas targów oraz konferencji, wystaw itp., które nie
działało i nie jest przeznaczone do ciągłej pracy laboratoryjnej, może nie posiadać wszystkich
funkcjonalności przewidzianych dla prezentowanego modelu, jest tzw. aparatem pokazowym, często
przewożonym, co do którego nie ma pewności, że jest systematycznie serwisowanym.
Pytanie nr 5
Dot.: Pakietu nr 4
Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie analizatora, który jest podemonstracyjny, po przeglądzie
i z pełną gwarancją na czas trwania umowy (dot. pozycji 1 i pozycji 2).
Odp. Do pytania nr 5
Odpowiedź jak do pytania nr 4.
Pytanie nr 6
Dot.: Pakietu nr 4
Prosimy o wyrażenie zgody by pełna archiwizacja danych o wynikach pacjentów, kalibracji i kontroli jakości
była zapewniona dzięki współpracy analizatora z LSI.
Odp. Do pytania nr 6
Wymaga się złożenia oferty zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 7
Dot.: Pakietu nr 4
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga, by oferowane odczynniki, kalibratory i kontrole pochodziły
od jednego producenta i były dedykowane do używania na analizatorze będącym przedmiotem
postępowania? Taki warunek daje gwarancję pracy zgodnie z zaleceniami instrukcji obsługi.
Odp. Do pytania nr 7
Wymaga się złożenia oferty zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 8
Dot.: Pakietu nr 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby dla testów diagnostyki zakażeń zaoferowane były dedykowane kontrole
jednoparametrowe?
Odp. Do pytania nr 8
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w zakresie Pakietu nr 4 na analizator, w którym dedykowane
kontrole do diagnostyki zakażeń są jednoparametrowe w zakresie następujących badań: toksoplazmoza w
klasie IGG, IGM, przeciwciala anty-HCV, antygen HBS
Pytanie nr 9
Dot.: Pakietu nr 4
Prosimy o wyrażenie zgody, by w przypadku zaniku zasilania - urządzenie podtrzymujące pracę analizatora
(UPS) umożliwiała zakończenie wykonania rozpoczętych analiz.
Odp. Do pytania nr 9
Wymaga się złożenia oferty zgodnie z SIWZ.
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Pytanie nr 10
Dot.: Pakietu nr 4
Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie analizatora w którym reakcja immunologiczna zachodzi
w jednorazowej kuwecie reakcyjnej, natomiast odczyt sygnału po zajściu reakcji odbywa
się
w specjalnej komorze pomiarowej i platynowej elektrodzie. Oferowany analizator nie
wymaga i nie stosuje jednorazowych kuwet pomiarowych.
Odp. Do pytania nr 10
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w zakresie Pakietu nr 4 , na analizator, w którym reakcja
immunologiczna zachodzi w jednorazowej kuwecie reakcyjnej, natomiast odczyt sygnału po zajściu reakcji
odbywa się w specjalnej komorze pomiarowej i platynowej elektrodzie. Oferowany analizator nie wymaga
i nie stosuje jednorazowych kuwet pomiarowych.
Pytanie nr 11
Dot.: Pakietu nr 4
Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany test do oznaczania troponiny był testem wysokoczułym hs
i zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego umożliwiał zastosowanie szybkiego
1-godzinnego algorytmu diagnostyki zawału mięśnia sercowego?
Odp. Do pytania nr 11
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w zakresie Pakietu nr 4 na analizator, w którym test do oznaczania
troponiny był testem wysokoczułym hs i zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
umożliwiał zastosowanie szybkiego jednogodzinnego algorytmu diagnostyki zawału mięśnia sercowego.
Pytanie nr 12
Dot.: Pakietu nr 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyspecyfikowanie w formularzu cenowym pozycji dotyczących
kalibratorów, które są niezbędne do wykonywania badań? Ewentualnie czy kalibratory można umieścić
w Materiałach eksploatacyjnych?
Odp. Do pytania nr 12
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z pkt. 3.3.1 SIWZ „ ilość wierszy zawarta w dodatku nr 2 dla materiałów
kontrolnych, kalibratorów itp. jest ilością przykładową, która nie stanowi ograniczenia dla Wykonawców”.
Wykonawca może wprowadzić dodatkowe materiały/grupy materiałów, jeżeli jest to niezbędne dla
prawidłowej wyceny.
Pytanie nr 13
Dot.: pkt 3.3 siwz Warunki szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia
Zamawiający deklaruje prowadzenie kontroli wewnątrzlaboratoryjnej (w zakresie wszystkich badań)
codziennie co najmniej na jednym poziomie.
Prosimy o wyjaśnienie czy w związku z tym do podanej szacowanej liczby badań na okres 24 miesięcy należy
doliczyć badania na wykonanie codziennej kontroli tj 365 badań* 2 lata= 730?
W przypadku parametrów betaHCG, toxo IgG i toxo IgM liczba badań na kontrolę przewyższy szacowaną
przez Zamawiającego liczbę badań.
Czy Zamawiający będzie wykonywał kontrolę jakości w przypadku rzadziej oznaczanych parametrów tak
samo często? Jeżeli nie, to prosimy podanie jak często będą one wykonywane?
Odp.. Do pytania nr 13
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z pkt 3.3.5 SIWZ: „ Kontrola wewnątrzlaboratoryjna w zakresie wszystkich
badań będzie prowadzona codziennie co najmniej na jednym z poziomów, jeżeli nie koliduje to
z wytycznymi producenta analizatora. Jeżeli producent zaleca prowadzenie kontroli z inną częstotliwością,
Wykonawca winien dostosować ilość i zakres oferowanych materiałów kontrolnych do wytycznych
producenta”.
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Pytanie nr 14
Dot.: Pakietu 5, pkt. 1, dodatek nr 3 do SIWZ:
Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie analizatora, który jest podemonstracyjny, po przeglądzie
i z pełną gwarancją na czas trwania umowy.
Odp. Do pytania nr 14
Odpowiedź jak do pytania nr 4.
Pytanie nr 15
Dot.: Pakietu 5, pkt. 3, dodatek nr 3 do SIWZ:
Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek zaoferowanie analizatora kalibrującego się automatycznie przy
użyciu wewnętrznego paska kalibracyjnego oraz dodatkowo rekalibrowanego za pomocą zewnętrznych
pasków kalibracyjnych? W związku z wymogiem kalibracji, czy Zamawiający wymaga również konieczności
podglądu i wydruku wartości dla poszczególnych oznaczeń parametrów fizyko-chemicznych?
Odp. Do pytania nr 15
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w zakresie pakietu nr 5 ppkt 3 dodatek nr 3 do SIWZ na analizator
kalibrujący się automatycznie przy użyciu wewnętrznego paska kalibracyjnego oraz dodatkowo
rekalibrowanego za pomocą zewnętrznych pasków kalibracyjnych. Zamawiający dopuszcza podgląd i wydruk
wartości dla poszczególnych oznaczeń parametrów fizyko-chemicznych.
Pytanie nr 16
Dot.: Pakietu 5, pkt. 17, dodatek nr 3 do SIWZ:
Czy Zamawiający dopuści aby ww warunek był spełniony przez paski?
Odp. Do pytania nr 17
Zamawiający dopuszcza, aby warunek określony w dodatku nr 3 do SIWZ pakiet 5 pkt 17 był spełniony przez
paski.
Pytanie nr 17
Dot.: Pakietu 5, dodatek nr 2 do SIWZ:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyspecyfikowanie w formularzu cenowym pozycji dotyczących
kalibratorów, które są niezbędne do wykonywania badań? Ewentualnie czy kalibratory można umieścić
w Materiałach eksploatacyjnych?
Odp. Do pytania nr 17
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z pkt 3.3.1 SIWZ „ ilość wierszy zawarta w dodatku nr 2 dla materiałów
kontrolnych, kalibratorów itp. jest ilością przykładową, która nie stanowi ograniczenia dla Wykonawców”.
Wykonawca może wprowadzić dodatkowe materiały/grupy materiałów jeśli jest to niezbędne dla
prawidłowej wyceny.
Pytanie nr 18
Dot.: Pakietu nr 2
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora
oznaczającego fibrynogen metodą Claussa ze wstępnym rozcieńczaniem próbki?
Odp. Do pytania nr 18
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w zakresie pakietu nr 2 na analizator oznaczający fibrynogen metodą
Claussa ze wstępnym rozcieńczaniem próbki, pod warunkiem automatycznego rozcieńczenia przez
analizator.
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Pytanie nr 19
Dot.: Pakietu nr 2
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynnika do
oznaczania APTT o trwałości 7 dni po otwarciu i przechowywaniu w temperaturze lodówki?
Odp. Do pytania nr 19
Wymaga się złożenia oferty zgodnie SIWZ.
Pytanie nr 20
Dot.: Pakietu nr 2
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie materiałów
kontrolnych i kalibratorów liofilizowanych, których ulotki nie zezwalają na ich mrożenie?
Odp. Do pytania nr 20
Wymaga się złożenia oferty zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 21
Dot.: Pakietu nr 6
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie jak często i na ilu poziomach Zamawiający planuje wykonywać pomiary
kontrolne na obu analizatorach?
Odp. Do pytanie nr 21
Odpowiedź jak do pytania nr 13.
Pytanie nr 22
Dot.: Pakietu nr 6
Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie analizatora, który jest podemonstracyjny, po przeglądzie
i z pełną gwarancją na czas trwania umowy.
Odp. Do pytania nr 22
Odpowiedź jak do pytania nr 4.
Pytanie nr 23
Dot.: Pakietu nr 6
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyspecyfikowanie w formularzu cenowym pozycji dotyczących
kalibratorów, które są niezbędne do wykonywania badań? Ewentualnie czy kalibratory można umieścić
w Materiałach eksploatacyjnych?
Odp. Do pytania nr 23
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z pkt 3.3.1 SIWZ „ ilość wierszy zawarta w dodatku nr 2 dla materiałów
kontrolnych, kalibratorów itp. jest ilością przykładową, która nie stanowi ograniczenia dla Wykonawców”.
Wykonawca może wprowadzić dodatkowe materiały/grupy materiałów jeśli jest to niezbędne dla
prawidłowej wyceny.
Pytanie nr 24
Dot.: Dodatek nr 7 do SIWZ
Par. 5 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 będzie dokładne określenie terminu
płatności.
Odp. Do pytania nr 24
Zamawiający nie wprowadzi proponowanej zmiany we wzorze umowy.
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Pytanie nr 25
Dot.: Dodatek nr 7 do SIWZ
Par. 6 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”?
Odp. Do pytania rnr 25
Zamawiający nie wprowadzi proponowanej zmiany we wzorze umowy
Pytanie nr 26
Dot.: Dodatek nr 7 do SIWZ
Par. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może
w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.’’
Odp. Do pytania nr 26
Zamawiający nie wprowadzi proponowanej zmiany we wzorze umowy.
Pytanie nr 27
Dot.: Dodatek nr 7 do SIWZ
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?
Odp. Do pytania nr 27
Zamawiający nie wprowadzi proponowanej zmiany we wzorze umowy.
Pytanie nr 28
Dot.: Dodatek nr 7 do SIWZ - WZÓR UMOWY NAJMU
Par. 2 ust. 1 i 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin dostawy analizatora wynosił 21 dni od daty
podpisania umowy a termin ich instalacji 7 dni od daty dostarczenia?
Odp. Do pytania nr 28
Zamawiający nie wprowadzi proponowanej zamiany we wzorze umowy.
Pytanie nr 29
Dot.: Dodatek nr 7 do SIWZ - WZÓR UMOWY NAJMU
Par. 3 ust. 7 i 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ,,godzin'' na ,,godzin w dni robocze''?
Odp. Do pytania nr 29
Zamawiający nie wprowadzi proponowanej zmiany we wzorze umowy.
Pytanie nr 30
Dot.: Dodatek nr 7 do SIWZ - WZÓR UMOWY NAJMU
Par. 4 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia
faktury?
Odp. Do pytania nr 30
Zamawiający nie wprowadzi proponowanej zmiany we wzorze umowy.
Pytanie nr 31
Dot.: Dodatek nr 7 do SIWZ - WZÓR UMOWY NAJMU
Par. 5 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”?
Odp. Do pytania nr 31
Zamawiający nie wprowadzi proponowanej zmiany we wzorze umowy.
Pytanie nr 32
Dot.: Dodatek nr 7 do SIWZ - WZÓR UMOWY NAJMU
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Par. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może
w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.’’
Odp. Do pytania nr 32
Zamawiający nie wprowadzi proponowanej zmiany we wzorze umowy.
Pytanie nr 33
Dot.: Dodatek nr 7 do SIWZ - WZÓR UMOWY NAJMU
Par. 5 ust. 1 a) i b) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to by wysokość kary umownej była liczona od wartości
sumy czynszy określonego w par. 4 ust. 1 umowy najmu.
Odp. Do pytania nr 33
Zamawiający nie wprowadzi proponowanej zmiany we wzorze umowy.
Pytanie nr 34
Dot.: Dodatek nr 7 do SIWZ - WZÓR UMOWY NAJMU
Par.5 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
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? 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
Odp. Do pytania nr 34
Zamawiający informuje, że przedmiotem zamówienia nie jest usługa obejmująca przetwarzanie danych
osobowych przez Wykonawcę. Jeżeli w trakcie realizacji umowy zaistnieje konieczność uregulowania ww.
kwestii Strony podejmą stosowne kroki.
Pytanie nr 35
Pakiet nr 2
Prosimy o doprecyzowanie parametru nr 4: „Analizator automatyczny, wydajność nie mniejsza niż 40 testów
/godzinę (PT+APTT)” czy Zamawiający ma na myśli analizator wykonujący 40 oznaczeń PT oraz 40 oznaczeń
APTT w jednym czasie (łącznie 80 oznaczeń)?
Odp. Do pytania nr 35
Zamawiający wyjaśnia, że wydajność nie mniejsza niż 40 oznaczeń na godzinę (PT+APTT) oznacza łącznie 80
oznaczeń na godzinę.
Pytanie nr 36
Pakiet nr 2
Czy Zamawiający dopuszcza analizator pracujący w oparciu o metodę pomiaru optyczną?
Odp. Do pytania nr 36
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w zakresie pakietu nr 2 na analizator pracujący w oparciu o metodę
pomiaru optyczną.
Pytanie nr 37
Pakiet nr 2
Czy Zamawiający dopuszcza analizator z możliwością oznaczenia każdej załadowanej próbki na statywie jako
CITO, jako równoważne dla parametru: Wydzielony port na statyw CITO?
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Odp. Do pytania nr 37
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w zakresie Pakietu nr 2 na analizator z możliwością oznaczenia
każdej próbki na statywie jako CITO, jako równoważne dla parametru: Wydzielony port na statyw CITO.
Pytanie nr 38
Pakiet nr 2
Prosimy o doprecyzowanie parametru: możliwość ciągłego doładowania próbek, odczynników i kuwet. Czy
Zamawiający ma na myśli analizator, który pozwala na dokładanie próbek, odczynników oraz kuwet w
trakcie trwających pomiarów?
Odp. Do pytania nr 38
Wymaga się złożenia oferty zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 39
Pakiet nr 2
Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie odczynnika do oznaczania Fibrynogenu met. Claussa
z wstępnym (automatycznie wykonywanym) rozcieńczaniem osocza?
Odp. Do pytania nr 39
Odpowiedź jak do pytania nr 18.
Pytanie nr 40
Pakiet nr 2
Ponieważ odczynniki w analizatorze automatycznym przechowywane są na pokładzie analizatora, prosimy o
sprecyzowanie, czy 5 dni stabilności na pokładzie analizatora Zamawiający uzna za wystarczający czas
stabilności odczynników?
Odp. Do pytania nr 40
Wymaga się złożenia oferty zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 41
Pakiet nr 2
Czy Zamawiający dopuszcza odczynnik do PT o ISI 1,00 – 1,19?
Odp. Do pytania nr 41
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w zakresie pakietu nr 2 na analizator, w którym ISI do odczynnika PT
wynosi 1,00-1,19.
Pytanie nr 42
Pakiet nr 2
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zaoferowania analizatora z przebijakiem korków ?
Odp. Do pytania nr 42
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w zakresie pakietu nr 2 na analizator bez przebijaka korków.
Pytanie nr 43
Pakiet nr 2
Prosimy o sprecyzowanie, czy wskazana ilość oznaczeń na 24 miesiące obejmuje oznaczenia kontrolne?
Odp. Do pytania nr 43
Zamawiający wyjaśnia, że wskazana szacowana ilość oznaczeń nie obejmuje oznaczeń kontrolnych.
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z pkt 3.3.5 SIWZ: „ Kontrola wewnątrzlaboratoryjna w zakresie wszystkich
badań będzie prowadzona codziennie co najmniej na jednym z poziomów, jeżeli nie koliduje to
z wytycznymi producenta analizatora. Jeżeli producent zaleca prowadzenie kontroli z inną częstotliwością,
Wykonawca winien dostosować ilość i zakres oferowanych materiałów kontrolnych do wytycznych
producenta”.
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Pytanie nr 44
Dotyczy SIWZ, Zadanie nr 1, Wzór umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ):
§2 ust. 1: Prosimy o doprecyzowanie zapisu dotyczącego składania zamówień. Proponujemy następujący
zapis:
„Minimalne dane niezbędne do prawidłowego zamówienia Odczynników to: nazwa i adres Zamawiającego,
nazwa handlowa i numer katalogowy zamawianych produktów, ilość, cena lub wskazanie właściwej umowy
handlowej, miejsce dostawy oraz oczekiwana data dostawy. W przypadku materiału kontrolnego, niezbędną
informacją jest również numer zamawianej serii (LOT), zgodnie z harmonogramem dostaw. Czas realizacji
zamówienia biegnie od momentu jego skutecznego dotarcia do Wykonawcy.”
Powyższy zapis umożliwia zapewnienie pod względem technicznym ciągłości dostaw do Zamawiającego i
stanowi gwarancję Wykonawcy do rzetelnego wywiązania się z zobowiązań dotyczących dostaw
odczynników względem Zamawiającego, poprzez umożliwienie precyzyjnego planowania oraz zapewnienia
pewności dostaw, pogłębiając wzajemne zaufanie obu stron umowy.
Odp. Do pytania nr 44
Zamawiający wprowadza zmianę w dodatku nr 7 do SIWZ, §2 ust. 1 poprzez dodanie treści:
„ Jeżeli dla prawidłowej realizacji umowy konieczne będzie ustalenie szczegółów organizacyjno-formalnych
dotyczących m.in. treści zawartych w składanych zamówieniach itp., Strony ustalają je pisemnie po zawarciu
umowy”.
Pytanie nr 45
Dotyczy SIWZ, Zadanie nr 1, Wzór umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ):
§2 ust. 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie terminu ważności dla zadania nr 1 poprzez
dodanie wyrażenia w brzmieniu:
„z wyłączeniem krwi kontrolnej, dla której termin ważności jest zgodny z harmonogramem dostaw
materiału kontrolnego, dostępnym na stronie www....................pl”?
Wykonawca wskazuje, iż krew kontrolna jest materiałem o krótkim okresie ważności ze względu na rodzaj
materiału, dostarczana jest zgodnie z harmonogramem tak, aby Zamawiający miał zawsze ważną krew,
skalkulowana jest w ilości uwzględniającej zarówno ważność jak i ilość wymaganą przez Zamawiającego.
Obecnie nie ma na rynku dostępnej krwi kontrolnej o dłuższym okresie ważności.
Odp. Do pytania 45

Zamawiający wprowadza zmianę w dodatku nr 7 do SIWZ, treść §2 ust. 7 po zmianie:
"Wykonawca gwarantuje, że dostarczany asortyment objęty będzie minimum 6 miesięcznym terminem
ważności/sterylizacji licząc od daty dostarczenia do Zamawiającego oraz posiada wymagane prawem
polskim dokumenty dopuszczające go do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z jego klasyfikacją, z
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wyłączeniem krwi kontrolnej, dla której termin ważności jest zgodny z harmonogramem dostaw materiału
kontrolnego, przekazanego przez Wykonawcę w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy.

Pytanie nr 46
Dotyczy SIWZ, Zadanie nr 1, Wzór umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ):
§3 ust. 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie niniejszego postanowienia poprzez dodanie do
zwrotu „do 3 dni od dnia” wyrażenia „uwzględnionego”?
Zapis w dotychczasowym brzmieniu narzuca Wykonawcy obowiązek wymiany towaru na wolny do wad,
tymczasem Wykonawca zgodnie z literą prawa nie może odmówić przyjęcia reklamacji z tytułu
odpowiedzialności za niezgodność towaru z umową, ale ma prawo po rozpatrzeniu reklamacji ją odrzucić,
dlatego też zasadne jest aby wskazać, iż Wykonawca ma obowiązek uznania tylko uzasadnionych reklamacji,
a nie każdych.
Odp. Do pytania 46
Zamawiający nie wprowadzi proponowanej zmiany we wzorze umowy.

Pytanie nr 47
Dotyczy SIWZ, Zadanie nr 1, Wzór umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ):
§4 ust. 5: Zamawiający wskazuje na obowiązek Wykonawcy dostarczania na swój koszt odczynników,
kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych w przypadku niedoszacowania ich ilości w ofercie.
Prosimy o usunięcie niniejszego zapisu, ze względu na fakt, iż Wykonawca szacuje ilości odczynników biorąc
pod uwagę wskazane przez Zamawiającego ilości przewidywanych badań i średnią ilość zużywania
odczynnika na 1 badanie. Wykonawca nie ma wpływu i kontroli na faktyczną ilość zużywania odczynników
przez Zamawiającego.
Ewentualnie prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia zapisem w brzmieniu:
„z wyłączeniem sytuacji, w której wzrost wykorzystania odczynników będzie spowodowany wykonaniem
większej ilości badań, niż deklarowana w SIWZ, bądź użytkowaniem analizatorów w sposób niezgodny z
instrukcją obsługi analizatorów”.
Odp. Do pytania nr 47
Zamawiający nie wprowadzi proponowanej zmiany we wzorze umowy.

Pytanie nr 48
Dotyczy SIWZ, Zadanie nr 1, Wzór umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ):
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§4 ust. 6: W związku z powyższym prosimy o zastrzeżenie, iż ewentualne ograniczenie zamawianego
asortymentu nie przekroczy 20% poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:
„przy czym zmniejszenie zamawianego asortymentu nie przekroczy 20%”.
Brak takiego zastrzeżenia jest niekorzystny nie tylko dla Wykonawcy, ale również dla Zamawiającego:
ostrożny Wykonawca kalkuluje cenę zakładając minimalną ilość, co oznacza, że cena jednostkowa byłaby
niższa, gdyby Zamawiający gwarantował minimalną ilość mniejszą.
Odp. Do pytania nr 48
Zamawiający nie wprowadzi proponowanej zmiany we wzorze umowy.

Pytanie nr 49
Dotyczy SIWZ, Zadanie nr 1, Wzór umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ):
§6 ust. 3 lit. a) – c): Prosimy o doprecyzowanie niniejszych postanowień poprzez dodanie do zwrotu „za
każdy rozpoczęty dzień opóźnienia” wyrażenia „z winy Wykonawcy”.
Wykonawca wskazuje, iż ww. kary powinny pełnić funkcję dyscyplinującą, a nie paraliżującą. Zgodnie z
obecnym brzmieniem zapisu, Wykonawca nie ma wpływu na wysokość kary, ponieważ nie zależy ona od
jego należytej staranności.
Odp. Do pytania 49
Zamawiający nie wprowadzi proponowanej zmiany we wzorze umowy.

Pytanie nr 50
Dotyczy SIWZ, Zadanie nr 1, Wzór umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ):
§6 ust. 7: Prosimy o doprecyzowanie postanowienia poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:
„… zgodnie z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. za każdy dzień
opóźnienia w zapłacie.”
Odp. Do pytanie nr 50
Zamawiający nie wprowadzi proponowanej zmiany we wzorze umowy.

Pytanie nr 51
Dotyczy SIWZ, Zadanie nr 1, Wzór umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ):
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§6: Prosimy o uzupełnienie niniejszego postanowienia Projektu umowy poprzez dodanie zapisu w
brzmieniu:
„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy w
przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego, z wyłączeniem okoliczności, o
której mowa w §8 ust. 2 niniejszej umowy”.
Odp. Do pytania nr 51
Zamawiający nie wprowadzi proponowanej zmiany we wzorze umowy.
Pytanie nr 52
Dotyczy SIWZ, Wzór umowy najmu (Załącznik nr 7 do SIWZ):
§3 ust. 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie czasu reakcji serwisu na zgłoszenie awarii
poprzez dodanie zapisu „w dni robocze”?
Odp. Do pytania nr 52
Zamawiający nie wprowadzi proponowanej zmiany we wzorze umowy.
Pytanie nr 53
Dotyczy SIWZ, Wzór umowy najmu (Załącznik nr 7 do SIWZ):
§3 ust. 7 i 8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów dotyczących czasu usunięcia awarii
poprzez wydłużenie tego terminu do 72 godzin w dni robocze oraz zobowiązania Wykonawcy do
zapewnienia aparatu zastępczego, bądź zabezpieczenia wykonania badań zleconym podwykonawcom,
dopiero w sytuacji naprawy trwającej powyżej 72 godzin w dni robocze?
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 z
zagranicy, czas usunięcia awarii ulega stosownemu wydłużeniu o okres sprowadzenia niezbędnych do
naprawy części.
Odp. Do pytanie nr 53
Zamawiający nie wprowadzi proponowanej zmiany we wzorze umowy.
Pytanie nr 54
Dotyczy SIWZ, Wzór umowy najmu (Załącznik nr 7 do SIWZ):
§3 ust. 7: Prosimy o uzupełnienie postanowienia poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:
„W okresie dzierżawy, gdy konieczność dokonania napraw powstanie z winy Zamawiającego na skutek
nieprawidłowej eksploatacji przedmiotu umowy, koszty napraw i części zamiennych pokrywa Zamawiający”.
Odp. Do pytania nr 54
Zamawiający nie wprowadzi proponowanej zmiany we wzorze umowy.
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Pytanie nr 55
Dotyczy SIWZ, Wzór umowy najmu (Załącznik nr 7 do SIWZ):
§5 ust. 1 lit. a) – c): Prosimy o doprecyzowanie niniejszych postanowień poprzez dodanie do zwrotu „za
każdy rozpoczęty dzień opóźnienia” wyrażenia „z winy Wykonawcy”.
Wykonawca wskazuje, iż ww. kary powinny pełnić funkcję dyscyplinującą, a nie paraliżującą. Zgodnie z
obecnym brzmieniem zapisu, Wykonawca nie ma wpływu na wysokość kary, ponieważ nie zależy ona od
jego należytej staranności.
Odp. Do pytania 55
Zamawiający nie wprowadzi proponowanej zmiany we wzorze umowy.
Pytanie nr 56
Dotyczy SIWZ, Wzór umowy najmu (Załącznik nr 7 do SIWZ):
§5 ust. 2: Prosimy o doprecyzowanie postanowienia poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:
„… zgodnie z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. za każdy dzień
opóźnienia w zapłacie.”
Odp. Do pytania nr 56
Zamawiający nie wprowadzi proponowanej zmiany we wzorze umowy.
Pytanie nr 57
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. 1993 Nr 47, poz. 211 z późn. zm.), jak również zobowiązuje się do przestrzegania
przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz.
883 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. 2010
Nr 182, poz. 1228 z późn. 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
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d) zwrotu wszelkich zawierających dane osobowe nośników danych przekazanych przez Zmawiającego
oraz trwałego zniszczenia wszystkich ich kopii,
e)

niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o każdym przypadku naruszenia bezpieczeństwa
danych.

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 14 dniowego
okresu wypowiedzenia.
Odp. Do pytania nr 57
Zamawiający wprowadza zmianę w dodatku nr 7 do SIWZ, w § 10 poprzez dodanie pkt 5, 6, i 7 w brzmieniu:
„5. 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.
1993 Nr 47, poz. 211 z późn. zm.), jak również zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 5
sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. 2010 Nr 182, poz. 1228 z późn. 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 przekazanych przez Zmawiającego
oraz trwałego zniszczenia wszystkich ich kopii,
e)

niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o każdym przypadku naruszenia bezpieczeństwa
danych.

6. Zachowanie poufności informacji, o których mowa w ust.1 obowiązuje Wykonawcę także po
rozwiązaniu umowy.
7. 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 14 dniowego okresu wypowiedzenia.”
Pytanie nr 58
Dotyczy SIWZ, Zadanie nr 1, Dodatek nr 3 do SIWZ, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Pakiet 1,
poz. I i Pakiet 1 poz. II:
Dotyczy Pkt 1: Z racji tego, ze Zamawiający dopuszcza zaproponowanie analizatoa z 2013, prosimy o
możliwość zaproponowania takiego, który był w tym czasie używany, ale jednocześnie serwisowany przez
autoryzowany serwis w oparciu o oryginalne części.
Odp. Do pytania nr 58
Zamawiający wyjaśnia, że nie stawia wymagań, aby oferowane analizatory były fabrycznie nowe.
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Pytanie nr 59
Dotyczy SIWZ, Zadanie nr 1, Dodatek nr 3 do SIWZ, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: pakiet 1,
poz. I, Pakiet 1, poz. II:
Dotyczy pkt 15 (tabela 1) i pkt 18 (tabela 2): Czy Zamawiający dopuszcza aparat, który nie wymaga
codziennej automatycznej kalibracji. Kalibracja jest wykonywana tylko przez serwis.
Odp. Do pytania nr 59
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w zakresie pakietu nr 1 na analizator, który nie wymaga codziennej
automatycznej kalibracji, kalibracja jest wykonywana tylko przez serwis.
Udzielone wyjaśnienia stają się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) i są wiążące
dla wszystkich Wykonawców.
W załączeniu – zmieniony dodatek nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty), dodatek nr 3 do SIWZ (załącznik
nr 2 do oferty).

Z poważaniem,
PREZES ZARZĄDU
Zygmunt Baś

W trybie art. 38 ust. 2 ustawy wyjaśnienia zamieszczono na stronie internetowej http://szpitalzcm.pl dnia 9
czerwca 2017 roku

Zachodnie Centrum Medyczne Sp. z o.o., ul. Piastów 3, 66-600 Krosno Odrzańskie
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
numer KRS 0000660429, NIP 9261676422wysokość kapitału zakładowego 60 000 zł
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