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 SAMODZIELNY PUBLICZNY  

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  

 MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

  I ADMINISTRACJI                                                                                           

w KATOWICACH  im. sierżanta Grzegorza Załogi  
 

Siedziba Zakładu: 40-052  Katowice  ul. Głowackiego 10 

tel. (032) 7827305   tel. centrala (032) 7827200   fax. (032) 7827300 

                                     

 
Regon:  271241038    NIP:  634-23-09-181   email: zozmsw@zozmsw.katowice.pl Szpital i Przychodnia  MSWiA w Katowicach:  40-052 Katowice 

ul. Głowackiego 10   tel. (032) 7827200 
 

Kw.    1219 /2019 

 

18.02.2019 r. 

 

 

W y k o n a w c y  

ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego 

na  Dzierżawę analizatora hematologicznego  

z dostawą odczynników dla laboratorium  

  SP ZOZ MSWiA w Katowicach  

Nr ref. 03/2019 
 
 

 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. Pytanie Odpowiedzi 

1.  

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 1.1 Specyfikacje Asortymentowo-Ilościowo-

Wartościowe: 

Czy Zamawiający dopuści analizator z datą produkcji 2013 rok sprawny technicznie 

po pełnym przeglądzie serwisowym? 

Zamawiający dopuści analizator z 

2013 roku 

2.  

Czy Zamawiający wyraża zgodę na analizator wykorzystujący konduktometryczną 

metodę w pomiarze płytek krwi? W metodzie tej odpowiednio rozcieńczona próbka 

jest ogniskowana hydrodynamicznie i dokonywany jest pomiar objętości komórek 

dzięki zmianom oporu elektrycznego, dodatkowo dokonywany jest manometryczny 

pomiar objętości mierzonej próbki – metoda zliczania pulsacyjnego. W pomiarze 

tym istnieje możliwość wystąpienia interferencji ze strony mikrocytów, fragmentów 

RBC i cieni komórkowych. 

Zamawiający wyraża zgodę. 

3.  
Prosimy do doprecyzowanie, którą kontrolę Sowa-Med 3 razy w roku Zamawiający 

wymaga? 

Kontrola SOWA MED. ma 

obejmować dwa razy kontrolę 

morfologii  krwi i 1 raz kontrolę5 

Diff 

4.  
Czy Zamawiający wyraża zgodę na policzenie krwi kontrolnej z uwzględnieniem 

daty ważności podanej na opakowaniu (stabilność praktyczna)? 
Zamawiający wyraża zgodę. 
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5.  

Dotyczy SIWZ, Wzór umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ §5 ust.2 tiret 4 oraz §5 

ust.3 pkt b): 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostęp do serwisu wraz z przyjazdem inżyniera 

do analizatora – do 24 godzin w dni robocze oraz naprawę urządzenia do 48 godzin 

w dni robocze, natomiast w dni wolne od pracy możliwość kontaktu telefonicznego 

bezpośrednio do inżyniera serwisowego? 

Zamawiający wyraża zgodę. 

6.  

Dotyczy SIWZ, Wzór umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ: 

§4 ust.1: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie fragmentu zapisu dot. wartości 

analizatora, w sytuacji gdy Wykonawca przenosi na siebie obowiązek ubezpieczenia 

wydzierżawianych urządzeń (co jest zgodne z §5 ust. 2 tiret 7 Umowy)?  

Zgodnie z SIWZ. 

7.  

§5 ust.5: 

Prosimy o doprecyzowanie, czy osoba wskazana do kontaktów w sprawie 

przedmiotu umowy jest osobą odpowiedzialną za składanie zamówień. Czy 

zamówienia podpisane/zatwierdzone wyłącznie przez tą osobę mają być tylko 

realizowane? 

Jeżeli tak, prosimy o wskazanie kilku osób w celu uniknięcie sytuacji braku 

realizacji (wstrzymania) zamówienia z powodu nieobecności przedstawiciela 

Zamawiającego i podpisania zamówienia przez inną osobę. 

Zamawiający doprecyzowuje, że 

osoba wskazana do kontaktów w 

sprawie przedmiotu umowy jest 

osobą odpowiedzialną za składanie 

zamówień. 

8.  

§6 ust.7: 

Prosimy o dodanie postanowienia w następującym brzmieniu:  

„W wypadku przekroczenia terminu zapłaty Wykonawca będzie uprawniony do 

naliczania odsetek ustawowych zgodnie z  ustawą o terminach zapłaty w 

transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. za każdy dzień opóźnienia w 

zapłacie. 

§6 ust.7: 

Prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia wzoru umowy poprzez dodanie zapisu w 

brzmieniu: 

„za wyjątkiem okoliczności, gdy Zamawiający zalega z płatnościami za dostarczony 

towar ponad 45 dni licząc od terminu zapłaty. Wówczas Wykonawca będzie 

uprawniony do powstrzymania się ze spełnieniem obowiązku kolejnych dostaw do 

dnia zapłaty całości zaległych należności”. 

Wykonawca na mocy postanowień umowy zobowiązany jest do sukcesywnego 

świadczenia przedmiotu umowy na rzecz Zamawiającego. Powyższym zapisem 

Zamawiający dokonał ograniczeń praw Wykonawcy przynależnych mu w 

przypadku nie wykonania zobowiązania Zamawiającego, mianowicie, w przypadku 

braku zapłaty za dostarczoną część przedmiotu zamówienia. W stosunkach 

zobowiązaniowych wynikających z umów wzajemnych jest regułą, że każda ze 

stron, zobowiązując się do świadczenia, czyni to w przekonaniu, iż otrzyma 

ekwiwalent swego świadczenia od kontrahenta, dlatego też zgodnie z art. 552 KC 

gdy  kupujący dopuszcza się zwłoki z zapłatą ceny na dostarczony towar i powstaje 

przypuszczenie że zapłata za towar który będzie dostarczony później nie nastąpi, 

sprzedawca może powstrzymać się z dostarczeniem pozostałego towaru 

wyznaczając dodatkowy termin do zabezpieczenia zapłaty. 

Zgodnie z SIWZ. 
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9.  

§7 ust.1: 

Uprzejmie prosimy o dookreślenie zapisu: 

„za każdy dzień opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy” 

Kara powinna pełnić funkcję dyscyplinującą, a nie paraliżującą. W obecnym 

brzmieniu zapisu Wykonawca nie ma wpływu na wysokość kary – nie zależy to od 

jego należytej staranności. 

Zgodnie z SIWZ. 

10.  

§7 ust.2: 

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 całej umowy. 

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 wynagrodzenia brutto umowy na dostawę będzie miało 

charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja 

między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej. 

Zgodnie z SIWZ. 

11.  

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 2 do Wzoru umowy (Zał. Nr 3 do SIWZ) – 

Umowa Powierzenia przetwarzania danych osobowych: 

§3 tiret 11: 

Prosimy o doprecyzowanie zapisu poprzez dodanie zdania:  

„wyłącznie w zakresie danych dotyczących realizacji umowy Głównej, których 

Powierzający jest Administratorem”. 

Przekazywanie innych danych prowadziłoby do gromadzenia danych nadmiarowych 

przez Zamawiającego, a wskazany zapis prowadziłby do sytuacji zmuszenia 

Wykonawcy do przekazywania danych Zamawiającemu do których Zamawiający 

nie jest upoważniony. W rezultacie doprowadziłby do naruszenia RODO zarówno 

przez Wykonawcę jak i przez Zamawiającego. 

                    Zamawiający dopuszcza 

proponowaną zmianę. 

12.  

Dot.: Parametrów Technicznych 

Co zamawiający rozumie pod pojęciem podajnik dostosowany do różnego typu 

systemów zamkniętych? O jakie systemy zamknięte ma obsługiwać podajnik? 

Zamawiający wymaga aby podajnik 

był dostosowany (nawet z użyciem 

Adaptera) do probówek wszystkich 

dostępnych na rynku systemów 

zamkniętych. 

13.  Czy zamawiający dopuści aparat którego liniowość WBC to 99 990/uL? 

Zamawiający nie dopuści 

analizatora, którego liniowość WBC 

to 99 990/ Ul. 

14.  

Czy zamawiający dopuści analizator w którym pomiar i rozdział WBC odbywa się 

w oparciu o metodę impedancyjną oraz optyczną z użyciem lasera 

półprzewodnikowego? 

Zamawiający nie dopuści 

proponowanych metod pomiaru i 

rozdziału WBC. 

15.  
Czy zamawiający dopuści aby parametry krwi kontrolnej były wczytywane z 

nośnika za pomocą portu USB? 

Zamawiający dopuści 

proponowany sposób wczytywania 

parametrów krwi kontrolnej. 

16.  

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie analizatora z intuicyjnym 

oprogramowaniem w języku angielskim i instrukcją obsługi analizatora w języku 

polskim? 

Tak, wyrażamy zgodę na analizator z 

intuicyjnym oprogramowaniem w 

języku angielskim i instrukcją 

obsługi analizatora w języku 

polskim. 
 

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:  



4/4 

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 12:00 

 

Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert.  
Otwarcie ofert nastąpi dnia  26.02.2019r. o godz. 12:15 

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 540032178-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 

 

 
 


