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ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego
na Dzierżawę analizatorów immunochemicznych
z dostawą odczynników dla laboratorium
SP ZOZ MSWiA w Katowicach
Nr ref. 02/2019
Szanowni Państwo,
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku ,,Prawo zamówień publicznych" z późn. zm.
uprzejmie informuję, iż skierowano do nas zapytania. W poniższej tabelce, przedstawiamy treść
zapytań wraz z odpowiedziami.

Lp.

1.
2.

Pytanie

zadanie nr 1
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania testu do oznaczania TSH, który posiada
normy dla dzieci, kobiet w ciąży oraz osób starszych?
Czy Zamawiający dopuści analizator nie starszy niż 2013 po pełnym przeglądzie
technicznym?

Odpowiedzi
Nie wymaga

Tak dopuszcza

3.

Dot. Załącznik nr 3 do SIWZ – umowa
Par. 3 ust. 1 Czy Zamawiający dopuści, aby zamówienia były składane także za
pośrednictwem poczty elektronicznej?

Zgodnie z SIWZ.

4.

Par. 3 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu – „Zmniejszenie nie
może przekraczać 20% całkowitej wartości umowy”?

Zgodnie z SIWZ

5.
6.

Par. 5 ust. 2 bullet 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin dostawy analizatora
Zgodnie z SIWZ
wynosił 21 dni od daty podpisania umowy a termin jego instalacji 7 dni od daty
dostarczenia?
Par. 5 ust. 2 bullet 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie niniejszego
Zgodnie z SIWZ
postanowienia umowy poprzez wskazanie liczby osób, które mają zostać poddane
szkoleniu, o którym mowa w niniejszym postanowieniu umowy?

7.

Par. 5 ust. 2 bullet 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "godzin" na
"godzin w dni robocze"?

Zgodnie z SIWZ

8.

Par. 5 ust. 2 bullet 7 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.

Zgodnie z SIWZ
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Pytanie

Odpowiedzi

9.

Par. 5 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "godzin" na "godzin
w dni robocze"?

Zgodnie z SIWZ

10.

Par. 6 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony
od daty wystawienia faktury?

Zgodnie z SIWZ

11.

12.
13.

14.

15.

16.

Par. 6 ust. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę dodanie niniejszego zapisu:
„Obowiązek ciągłości dostaw nie dotyczy sytuacji gdy opóźnienie Zamawiającego w
zapłacie ceny zakupu przekracza 30 dni.”?
zasadnienie: 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.,
Zgodnie z SIWZ
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.
Par. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu:
Zgodnie z SIWZ
„Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez
Wykonawcę kary umownej.’’
Par. 7 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienia” na
„zwłoki”?

Par. 7 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego
postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana
była od wartości wynagrodzenia brutto dot. niezrealizowanej części umowy.?
Uzasadnienie: Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w
Zgodnie z SIWZ
sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć
niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej
wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej
sytuacji budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością
kary umownej.
Par. 7 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od
umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do
Zgodnie z SIWZ
należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego
niż 3 dni robocze?
Par. 7 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu: "lub usunięcia
awarii"?
Uzasadnienie: Przedmiot zamówienia jest urządzeniem złożonym dlatego w
większości przypadków wystąpienia awarii wymagana jest interwencja
doświadczonego inżyniera autoryzowanego serwisu producenta. Dlatego,
Zgodnie z SIWZ
niedopuszczalne jest, aby inna osoba ingerowała samodzielnie, bez konsultacji z
autoryzowanym serwisem w stan urządzenia, które uległo awarii, gdyż przez wzgląd
na brak doświadczenia i wiedzy w zakresie kompleksowych usług serwisowych
przedmiotu umowy jego działania mogą doprowadzić do trwałego uszkodzenia
aparatury.
Dotyczy zadania nr 1.2:

17.
18.

Zgodnie z SIWZ

Zamawiający wyraża zgodę na czas

Czy Zamawiający wyraża zgodę na czas reakcji serwisu do 48 godzin w dni robocze serwisu do 48 h.
oraz odpowiednio zmodyfikuje zapisy SIWZ?
Jeśli nie Czy Zamawiający wyraża zgodę na czas reakcji serwisu do 24 godzin w dni
robocze oraz odpowiednio zmodyfikuje zapisy SIWZ?
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Lp.

Pytanie

Czy dla parametrów: prokalcytonina, antyTPO, witamina D Zamawiający wyrazi

19.

20.

21.

zgodę na zaoferowanie programu zewnętrznej międzynarodowej kontroli RIQAS?

Odpowiedzi
Wyraża zgodę.

Czy ze względu na charakter badań w pakiecie nr 1.2 stanowiących głównie
parametry z panelu badan pilnych /Troponina, D-Dimer, Prokalcytonina/
Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwisu zdalnego dla zaoferowanego
analizatora immunochemicznego, co umożliwi szybkie rozwiązywanie problemów
w oprogramowaniu, przeprowadzanie obowiązkowych aktualizacji oprogramowania Wyraża zgodę
oraz udzielanie szybkiej pomocy technicznej (w SIWZ wzmagany czas reakcji
serwisu 24 h) i merytorycznej pracownikom laboratorium? W celu zainstalowania
oprogramowania Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do łącza
internetowego.
Jeżeli tak, to czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie następującego zapisu
do umowy w zakresie umożliwienia Wykonawcy możliwości zdalnego
serwisowania oferowanego analizatora immunochemicznego w pakiecie nr 1.2:
„Serwis aparatu w czasie obowiązywania umowy będzie realizowany również
zdalnie poprzez bezpieczne połączenie VPN w zakresie rozwiązywania problemów
w
oprogramowaniu
,
przeprowadzania
obowiązkowych
aktualizacji
oprogramowania, udzielania szybkiej pomocy technicznej i merytorycznej Wyraża zgodę
pracownikom laboratorium. W tym celu Zamawiający umożliwi Wykonawcy
dostęp do łącza internetowego w miejscu instalacji aparatu. Wszelkie działania
serwisowe będą realizowane z uwzględnieniem wymagań prawnych w zakresie
powierzenia
i
przetwarzania
danych
osobowych”
lub przedstawienie własnych wymagań Zamawiającego w zakresie dostępu do
danych i ich przetwarzania w formie odrębnej umowy lub oświadczenia?

22.

Czy Zamawiający dopuści przedłużanie czasu instalacji analizatora w pakiecie nr 1.2
do 14 dni od daty podpisana umowy w przypadku, gdy w tym czasie zainstalowany Tak dopuści.
będzie analizator zastępczy?

23.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie analizatora nie starszego niż 2014 rok?

Zamawiający dopuści analizator z
2014 roku.

Pytania do Umowy (zał. nr 3):

24.

§3 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia
Zgodnie z SIWZ
umownego na: „Dostawy odczynników realizowane będą w oparciu o zamówienie
składane pisemnie, faksem na nr Wykonawcy …. lub mailem na adres …… w ciągu
…..dni roboczych (pon.-pt) po złożeniu zamówienia”?

25.

§3 ust. 5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu do 5 dni
roboczych?

26.

§5 ust. 2 tiret 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy
aparatu do 2 tygodni? Uzasadnienie: Z uwagi na fakt sprowadzania analizatorów z
zagranicy bezpośrednio od producenta oraz skomplikowane procedury celne
Wykonawca prosi o wydłużenie terminu dostawy. Wskazany przez Zamawiającego
termin jest niemożliwy do dotrzymania.

27.

§5 ust. 2 tiret 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia
umownego na: ,,utrzymania przedmiotu dzierżawy w stanie przydatnym do użytku
zgodnego z przeznaczeniem poprzez zabezpieczenie serwisu w ciągu 48 godzin w
dni robocze od zgłoszenia awarii”?

28.

§5 ust. 3 lit. b – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia
umownego na: ,,serwis do 48 godzin w dni robocze od chwili zgłoszenia, łącznie z
wymianą zużytych części”?

29.

§7 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej
do 0,5% wartości brutto zamówionego a niedostarczonego w terminie towaru

Zgodnie z SIWZ

Tak dopuści

Zgodnie z SIWZ

Zgodnie z SIWZ

Zgodnie z SIWZ
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Pytanie

Odpowiedzi

30.

§7 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia
umownego na: ,,W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie wykonywał umowy w
sposób należyty, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy i
żądania kary umownej w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej części umowy,
o ile bezskutecznie upłynie termin wyznaczony przez Zamawiającego pisemnie do
usunięcia nieprawidłowości w realizacji umowy.”?

Zgodnie z SIWZ

31.

§7 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia
umownego na: ,,Jeżeli Wykonawca opóźnia się z dostawa odczynników lub w
przypadku awarii aparatu powyżej 72 h, Zamawiający może po uprzednim Zgodnie z SIWZ
zawiadomieniu Wykonawcy, mając na uwadze cel umowy, powierzyć wykonanie
dostawy lub usunięcia awarii podmiotom trzecim na koszt i ryzyko wykonawcy
(wykonanie zastępcze).”?
§1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na poprawienie numeracji zawartej w

32.

§1?

Tak dopuszcza

§4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na poprawienie numeracji zawartej w
Tak dopuszcza

33.

§4?

34.

§5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na poprawienie numeracji zawartej w §5?

Tak dopuszcza

35.

§8 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na poprawienie numeracji zawartej w §8?

Tak dopuszcza

36.

§9 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na poprawienie numeracji zawartej w §9?

Tak dopuszcza

Dotyczy zadania nr 1.2:

37.

38.

Tak wyraża zgodę.
Czy Zamawiający wyraża zgodę na rozszerzenie formularza cenowego o kolumnę
zawierającą numer katalogowy oferowanego produktu, w celu usprawnienia procesu
realizacji umowy?

SIWZ 7.5.2. - 7.5.3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie:
„Dokumentów potwierdzających, że oferowane wyroby medyczne posiadają
odpowiednie wymagane przepisami deklaracje zgodności CE czyli oświadczenie
wytwórcy lub jego autoryzowanego przedstawiciela, stwierdzające, że wyrób jest
Tak wyraża zgodę.
zgodny z wymaganiami zasadniczymi” Uzasadnienie : zgodnie z załącznikiem nr 2
do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań
zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych Deklaracja
zgodności WE jest dowodem na oznakowanie produktu znakiem CE.

39.

SIWZ 11.3.3 Czy z Rozdziału 7 do oferty należy załączyć tylko oświadczenie z ppkt Tak załączyć tylko oświadczenie z
7.1 a resztę odpowiednio na wezwanie ? Jeżeli nie to poproszę o doprecyzowanie.
ppkt 7.1

40.

Czy Zamawiający wyraża zgodę aby w formularzu ofertowym zostawić wycenę
Tak wyraża zgodę
tylko tego pakietu na który składana jest oferta?

41.

Prosimy o potwierdzenie, że zapis „Automatyczne rozcieńczanie próbek przez
analizator” dotyczy zdolności technicznej analizatora do wykonywania
automatycznych rozcieńczeń próbek, a nie dotyczy możliwości automatycznego
rozcieńczania próbek dla wszystkich testów wymienionych w formularzu
Tak
asortymentowym. Oferowany analizator nie ma możliwości rozcieńczania testów
jakościowych (HIV, HCV, HbsAg), testów do oznaczania wolnych hormonów
tarczycy (FT3, FT4) oraz PSA, natomiast posiada możliwość rozcieńczania innych
analitów, także tych, które nie zostały wymienione w formularzu.
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42.

43.

44.

45.

Pytanie

Odpowiedzi

Prosimy o potwierdzenie, że do podanej ilości badań/oznaczeń należy doliczyć testy
na kalibrację zgodnie z sugestiami w ulotkach odczynnikowych przy założeniu
Zgodnie z SIWZ
ciągłego przebywania odczynników na pokładzie analizatorów oraz testy na kontrolę
zgodnie z zapisami SIWZ.
Prosimy o potwierdzenie, że kalkulując ofertę przetargową należy przyjąć ilość
opakowań odczynników zgodnie z podanym w ulotce odczynnikowej sugerowanym
Zgodnie z SIWZ
terminem ich stabilności przy założeniu ciągłego przechowywania odczynników na
pokładzie?
Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek „Pokrycie kosztów kontroli
zewnątrzlaboratoryjnej SOWAMED w zakresie wyspecyfikowanych parametrów
wg harmonogramu na okres 12 miesięcy” jeżeli Wykonawca pokryje koszty
uczestnictwa w w/w kontroli 2 razy w roku co jest jednoznaczne z uzyskaniem przez Tak
Zamawiającego Certyfikatu Uczestnictwa?

W związku z tym, iż szkolenie personelu w zakresie obsługi analizatora jest
nierozłącznie związane z podłączeniem analizatora do LIS Zamawiającego czy
Zamawiający
zaakceptuje
przeszkolenie
personelu
obsługującego
w
Tak zamawiający akceptuje.
nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia podpisania umowy?

Pytania do umowy

46.

47.
48.
49.

50.

§3 ust. 5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: ,,W
przypadku stwierdzenia wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie powiadamia
Wykonawcę, który po rozpatrzeniu reklamacji dostarczy towar wolny od wad w
terminie 3 dni roboczych. W przypadku braków ilościowych Zamawiający w
terminie 7 dni od daty dostawy powiadomi Wykonawcę, który uzupełni dostawę o
brakujący asortyment w ciągu 3 dni roboczych od zareklamowania dostawy.”
Uzasadnienie: Wykonawca prosi o modyfikację zapisu oraz zróżnicowanie Zgodnie z SIWZ.
terminów przeznaczonych na zgłaszanie reklamacji jakościowych i ilościowych.
Przy pierwotnym brzmieniu zapisu Zamawiający miał prawo zgłosić braki ilościowe
nawet po upływie kilku miesięcy od daty dostawy. W jaki sposób Zamawiający
wyobraża sobie po 5 miesiącach od daty dostarczenia towaru możliwość zgłoszenia
reklamacji ilościowej? Reklamacja taka winna być zgłaszana niezwłocznie.
Proponujemy określenie terminu 7 dni – jest to termin realny i wystarczająco długi
dla pracowników Zamawiającego na dokonanie oceny zgodności ilościowej.
§5 ust. 2 tiret 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu dostawy
analizatora do 14 dni roboczych ?
§5 ust. 2 tiret 4 –Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na:
,,utrzymania przedmiotu dzierżawy w stanie przydatnym do użytku zgodnego z
Zgodnie z SIWZ.
przeznaczeniem poprzez zabezpieczenie serwisu w ciągu 48 godzin w dni robocze
od zgłoszenia awarii”?
§5 ust. 3 lit. b – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: ,, serwis
Zgodnie z SIWZ.
do 48 godzin od chwili zgłoszenia, łącznie z wymianą zużytych części”?
§7 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: ,, W
przypadku, gdy Wykonawca nie będzie wykonywał umowy w sposób należyty,
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy i żądania kary umownej
w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej części wartości umowy, o ile
bezskutecznie upłynie termin wyznaczony przez Zamawiającego pisemnie do Zgodnie z SIWZ.
usunięcia nieprawidłowości w realizacji umowy.”? Uzasadnienie: W przypadku
odstąpienia od umowy na etapie np. zrealizowania umowy w 90%, kara ta winna być
liczona od części, której Wykonawca nie zrealizował. Kara liczona od wartości całej
umowy, staje się wówczas nieadekwatna do ewentualnego uchybienia Wykonawcy.
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51.

Pytanie

Odpowiedzi

§10 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie pkt. 1 „Zamawiający
wyraża zgodę na zmianę producenta lub w przypadku zaprzestania produkcji przez
dotychczasowego producenta z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, o czym
Zgodnie z SIWZ.
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”?
Producent kontroli
Zewnątrz

laboratoryjnej

SOWA

MED.

52.

zadanie nr 1
Zwracamy się z prośbą o podanie numeru i producenta
kontroli zewnątrzlaboratoryjnej.

Numery sprawdzianów:
2300 czerwiec, listopad
2226 kwiecień, październik
5091 czerwiec, wrzesień
5094 czerwiec, wrzesień

Zamawiający oświadcza, że zaszła omyłka pisarska w zadaniu

53. 1.2.Mianowicie ilość D-dimerów winna wynosić 1000 a nie 3000.
Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert – określony w Rozdziale 12 SIWZ - MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA
I OTWARCIA OFERT
który otrzymuje brzmienie:
Wskazanie miejsca i terminu składania oferty.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
im. Grzegorza Załogi w Katowicach,
ul. Kilińskiego 42, 40-052 KATOWICE
Dział Zamówień Publicznych
do dnia 26.02. 2019r. do godziny 10:00
Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 26.02.2019r. o godz. 10:15
w siedzibie Zamawiającego, tj.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
im. Grzegorza Załogi w Katowicach,
Dział Zamówień Publicznych
ul. Kilińskiego 42, 40-052 KATOWICE
W związku z powyższymi zmianami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia prowadzącymi do zmiany treści Ogłoszenia
o zamówieniu działając, na podstawie art. 38 ust. 4a pkt. 1) Prawa zamówień publicznych, ZAMAWIAJĄCY przekazuje do Biuletynu
Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia o zamówieniu Nr 540032191-N-2019; zamieszczonego w dniu 19.02.2019 r.
w Biuletynie Zamówień Publicznych.

z poważaniem
Dyrektor SP ZOZ MSWiA w Katowicach
dr n.med. Piotr Grazda
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