Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy CMKP
ul. Konarskiego 13
05-400 Otwock

Otwock, dnia 14.07.2017

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania przetargowego na " Dostawę odczynników do oznaczania morfologii krwi
wraz z najmem analizatora przez okres 48 miesięcy” DZP/71/2017

WYJAŚNIENIA SIWZ

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. 2015 r. poz.
2164 oraz z 2016 r. poz. 831) Prawo zamówień publicznych udziela następujących wyjaśnień treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia,

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 5 do SIWZ – Specyfikacja techniczna analizatora
Pytanie nr 1
Czy Zamawiający wymaga aby analizator pracował na odczynnikach bezcyjankowych?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wymaga, aby analizator pracował na odczynnikach bezcyjankowych.

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 5 do SIWZ – Specyfikacja techniczna analizatora
Pytanie nr 2
Czy w związku z wymogiem dostarczenia analizatora wraz z podajnikiem Zamawiający wymaga, aby
podajnik był wyposażony w mieszadło oraz w wewnętrzny czytnik kodów kreskowych?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga, aby analizator z podajnikiem umożliwiał po załadowaniu próbek wykonanie
morfologii krwi bez dalszego udziału operatora oraz zgodnie z zapisami SIWZ transmisję danych do
systemu LIS dzięki wyposażeniu w czytnik
kodów kreskowych identyfikujących pacjenta.
Zamawiający nie definiuje szczegółowych rozwiązań, dzięki którym krew przed wykonaniem
oznaczeń zostanie przez analizator wymieszana ani czy czytnik kodów kreskowych będzie
„wewnętrzny” czy „zewnętrzny”.

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 5 do SIWZ – Specyfikacja techniczna analizatora
Pytanie nr 3
Czy Zamawiający wymaga, aby podajnik próbek był na min. 50 próbek oczekujących na oznaczenie z
możliwością ciągłego dokładania nowych próbek?
Odpowiedź:
Zamawiający nie precyzuje wielkości podajnika, w przypadku nowych próbek Zamawiający wymaga
(zgodnie z SIWZ) możliwości oznaczania próbek pilnych.

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 5 do SIWZ – Specyfikacja techniczna analizatora
Pytanie nr 4
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie analizatora hematologicznego posiadającego jednokierunkową
komunikację z systemem informatycznym Laboratorium? Większość analizatorów hematologicznych 3 DIFF
posiada komunikację jednokierunkową, co nie pogarsza szybkości komunikacji.
Odpowiedź:
Zamawiający
dopuszcza
zaoferowanie
analizatora
hematologicznego
jednokierunkową komunikację z systemem informatycznym Laboratorium.

posiadającego

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 5 do SIWZ – Specyfikacja techniczna analizatora
Pytanie nr 5
Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowany analizator hematologiczny posiadał osobny kanał do pomiaru
hemoglobiny, niezależny od WBC, co zmniejsza możliwość interferencji ze strony tego parametru?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza, aby zaoferowany analizator hematologiczny posiadał
osobny kanał do pomiaru hemoglobiny, niezależny od WBC, co zmniejsza możliwość interferencji ze
strony tego parametru.

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 5 do SIWZ – Specyfikacja techniczna analizatora
Pytanie nr 6
Zamawiający wymaga wydajność analizatora w trybie podajnikowym minimum 50 oznaczeń na godzinę. Czy
Zamawiający może określić jaką wydajność wymaga w trybie manualnym?
Odpowiedź:
Zamawiający będzie rutynowo korzystał z oznaczania morfologii w trybie z podajnikiem. W przypadku
awarii podajnika wydajność analizatora w trybie manualnym powinna wynosić przynajmniej 60
oznaczeń na godzinę.

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 5 do SIWZ – Specyfikacja techniczna analizatora
Pytanie nr 7
Czy Zamawiający w przypadku zaoferowania analizatora 5 DIFF wymaga uwzględnienia odczynników do
wykonania podanej przez Zamawiającego ilości badań w trybie CBC+5DIFF (z rozmazem), a w przypadku
zaoferowania analizatora 3 DIFF- CBC+3DIFF?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wymaga, aby uwzględnić w ofercie ilość odczynników niezbędną do
wykonania 100% oznaczeń w trybie CBC+ 5 Diff w przypadku zaoferowania analizatora 5 Diff lub
100% CBC+ 3 Diff w przypadku zaoferowania analizatora 3 Diff.

Pytania dotyczą załącznika nr 4 do SIWZ – Wzór umowy:
Pytanie nr 8
§1 ust. 3: Prosimy o dookreślenie postanowienia zapisem w brzmieniu:
„przy czym w przypadku, gdy Zamawiający nie zamówi objętych przedmiotem umowy dostaw na określoną
kwotę w §6 ust. 1, umowa ulega automatycznie przedłużeniu o następne .... miesięcy, co nie ma wpływu na
pozostałe postanowienia umowy.”
Dodanie ww. zapisu spowoduje uniknięcie konieczności przedłużania umowy aneksem.
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.
Umowy zgodnie z ustawą Pzp, zawierane są maksymalnie na 4 lata.

Pytanie 9
§2 ust. 1: Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie zapisu dotyczącego składania zamówień.
Proponujemy następujący zapis:
„Dostawy Odczynników realizowane będą na podstawie prawidłowo wypełnionego pisemnego zamówienia
Zamawiającego przesłanego faksem (na numer .......................), emailem (na adres .....................................)
lub pocztą na adres Wykonawcy. 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.”
Wykonawca wskazuje, iż powyższy zapis umożliwia zapewnienie pod względem technicznym ciągłości
dostaw do Zamawiającego, a także stanowi gwarancję Wykonawcy do rzetelnego wywiązania się z
zobowiązań dotyczących dostaw Odczynników względem Zamawiającego – umożliwia precyzyjne
planowanie oraz zapewnia pewność dostaw, pogłębiając wzajemne zaufanie obu stron umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający w § 2 ust. 1 wzoru umowy, określił trzy możliwości przesyłania zamówień do
wykonawców. Po zawarciu umowy strony określą sposób i terminy przekazywania zamówień oraz
doprecyzują ich treść, w celu prawidłowej realizacji umowy.

Pytanie nr 10
§2 ust. 1: Prosimy o wyjaśnienie, czy tylko zamówienia podpisane wyłącznie przez wskazane w niniejszym
postanowieniu osoby (upoważnione do podpisania zamówienia) mają być realizowane?
Jeżeli tak, prosimy o wskazanie kilku osób w celu uniknięcie sytuacji braku realizacji (wstrzymania)
zamówienia z powodu nieobecności jednej z osób upoważnionych do podpisania zamówienia.
Odpowiedź:
Zamawiający nie doprecyzuje zapisu w umowie, ponieważ z w sytuacji gdy nieobecny jest Dyrektor
Naczelny Szpitala, zawsze jest wyznaczona osoba upoważniona.

Pytanie nr 11
§2 ust. 2 pkt. 3): Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie niniejszego postanowienia poprzez dodanie
następującego zapisu:
„przy założeniu, że zamówienie Wykonawca otrzyma do godz. 13:30 danego dnia roboczego”.
Dodanie powyższego zapisu umożliwi Wykonawcy zaproponowanie krótkiego terminu dostaw odczynników.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu: „przy założeniu, że zamówienie Wykonawca otrzyma
do godz. 13:30 danego dnia roboczego”.

Pytanie nr 12
§2 ust. 2 pkt. 3): Z uwagi na treść §2 ust. 2 pkt 2) Wzoru umowy, który stanowi, iż „Wykonawca zobowiązuje
się do dostarczania towaru (…) w dniach roboczych” - czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin
dostarczania towaru, stanowiący kryterium oceny ofert, liczony był w dniach roboczych?
Jeżeli tak, prosimy o odpowiednią modyfikację niniejszego postanowienia oraz SIWZ, Rozdziału XIV. Opis
kryteriów, pkt 1, Tabela: Czas dostawy odczynników, poprzez zmianę zwrotu „dni kalendarzowych” na „…
liczony w dniach roboczych”.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na liczenie terminu dostawy w dniach roboczych.

Pytanie nr 13
§2 ust. 2 pkt 4): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia dotyczącego
terminu ważności towaru poprzez dodanie zapisu 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 posiadających okres ważności jednakowy z okresem
ważności odczynników hematologicznych.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu: „z wyłączeniem krwi kontrolnej, dla której termin
ważności jest zgodny z harmonogramem dostaw materiału kontrolnego”

Pytanie nr 14
§3 ust. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostarczenia towaru wolnego od wad w
przypadku reklamacji, tak aby wynosił „nie krócej niż 5 dni roboczych”?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostarczenia towaru wolnego od wad w
przypadku reklamacji.

Pytanie nr 15
§5 ust. 4 pkt 3): Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin naprawy analizatora, który starowi kryterium
oceny ofert, liczony był w dniach roboczych?
Jeżeli tak, prosimy o modyfikację niniejszego postanowienia oraz SIWZ, Rozdziału XIV. Opis kryteriów, pkt 1,
Tabela: Czas naprawy analizatora, poprzez dodanie zwrotu w brzmieniu „… godzin w dni robocze”.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na liczenie terminu naprawy analizatora w dniach roboczych.

Pytanie nr 16
§5 ust. 4: Prosimy o uzupełnienie postanowienia poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:
„W okresie gwarancji, gdy konieczność dokonania napraw powstanie z winy Zamawiającego na skutek
nieprawidłowej eksploatacji przedmiotu umowy, koszty napraw i części zamiennych pokrywa Zamawiający”.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie powyższego zapisu.

Pytanie nr 17
§7: Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację postanowienia poprzez zapis w brzmieniu „Wykonawca
będzie wystawiał Zamawiającemu faktury VAT w jednym egzemplarzu”.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu.

Pytanie nr 18
§8 ust. 1 pkt 1) i 2): Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie niniejszych postanowień Wzoru umowy poprzez
dodanie do wyrażenia „za każdy dzień opóźnienia” zwrotu „z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”.
Wykonawca wskazuje, iż ww. kara powinna 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.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na doprecyzowanie poprzez dodanie w/w zapisu.
Pytanie nr 19
§8 ust. 1 pkt 3): Prosimy o modyfikację ww. postanowienia Wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary
umownej naliczana była od wartości pozostałej do realizacji umowy, nie zaś od wartości netto umowy.
Wykonawca wskazuje, iż w sytuacji gdy umowa dotyczy świadczeń ciągłych, a dostawa odczynników będzie
w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, odstąpienie do umowy może dotyczyć niewielkiej
partii odczynników, w konsekwencji zastrzeżenie kary umownej naliczanej od wartości netto całej umowy
będzie miało charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między
poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu.

Pytanie nr 20
§8 ust. 1: Prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia Wzoru umowy poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:
„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową w wysokości 10% wartości netto pozostałej do realizacji
umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego”.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego kara umowna może być
zastrzeżona jedynie w przypadku zobowiązań niepieniężnych. Zobowiązanie Zamawiającego w
stosunku do Wykonawcy jest zobowiązaniem pieniężnym.

Pytanie nr 21
§8 ust. 2: Prosimy o doprecyzowanie niniejszego postanowienia poprzez dodanie zapisu w następującym
brzmieniu:
„zgodnie z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. za każdy dzień
opóźnienia w zapłacie.”
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie zapisu.

Pytanie nr 22
§14: 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.
z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), jak również zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia
29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) oraz ustawy z dnia 5
sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228ze 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.
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.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na uzupełnienie umowy poprzez dodanie w/w postanowień.

Powyższe wyjaśnienia modyfikują treść siwz w przedmiotowym zakresie.

z up. Dyrektora SPSK
Kierownik Działu Zamówień
Publicznych
Olimpia Jobda

