Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu
Sekcja Zamówień Publicznych
„Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”
ZOZ/NZP/376/2016

Bolesławiec, dnia 24 listopada 2016r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: sukcesywne dostawy
odczynników laboratoryjnych wg potrzeb Zamawiającego wraz z dzierżawą analizatorów oraz
laboratoryjnego systemu informatycznego w zakresie: biochemii, równowagi kwasowo zasadowej (RKZ),
analizy moczu metodą biochemiczną, analizy osadu moczu, immunodiagnostyki, hematologii,
bakteriologii. Znak sprawy: 14/laboratorium/16.
W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dyrekcja
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu przesyła treść pytań Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego
zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.
PYTANIA WYKONAWCY I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO
Pyt. nr 1. Dotyczy pakietu nr III zadanie nr 1 (załącznik nr 5 do SIWZ) i pakietu nr III zadanie nr 2
(załącznik nr 6 do SIWZ)
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jednego analizatora składającego się z dwóch modułów (części
paskowej i części osadowej) bezpośrednio ze sobą połączonych, który umożliwia kompleksową ocenę moczu bez
konieczności ręcznego przenoszenia próbki badanej pomiędzy analizatorami? Oferowany analizator posiada łączną
wydajność do 116 próbek na godz. Jeśli tak, to czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania dla niego jednego
urządzenia zasilania awaryjnego UPS?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania jednego analizatora składającego się z dwóch modułów (części
paskowej i części osadowej) bezpośrednio ze sobą połączonych, który umożliwia kompleksową ocenę moczu bez
konieczności ręcznego przenoszenia próbki badanej pomiędzy analizatorami. Analizator posiada łączną wydajność
do 116 próbek na godzinę. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania dla tego aparatu
jednego urządzenia zasilania awaryjnego UPS.
Pyt. nr 2. Dotyczy pakietu nr III zadanie nr 1, poz. 6 (załącznik nr 5 do SIWZ – wartość graniczna)
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania analizatora automatycznie oznaczającego 12 parametrów
fizykochemicznych moczu, wykorzystującego paski charakteryzujące się eliminacją wpływu kwasu askorbinowego
na wyniki a nie oznaczaniem tego parametru?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania analizatora automatycznie oznaczającego co najmniej następujące
parametry fizykochemiczne moczu: białko, krew, leukocyty, azotyny, glukoza, ciała ketonowe, pH, ciężar właściwy,
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bilirubina, urobilinogen, wykorzystującego paski charakteryzujące się eliminacją wpływu kwasu askorbinowego na
wyniki.
Pyt. nr 3. Dotyczy pakietu nr III zadanie nr 1, poz. 1 (załącznik nr 5 do SIWZ – parametry oceniane przez
Zamawiającego)
Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek i podda ocenie możliwość zaoferowania analizatora dokonującego
odczytu paska przy 4 dł. fal ?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający uzna za spełniony warunek i podda ocenie możliwość zaoferowania analizatora dokonującego pomiar
każdego pola testowego paska z zastosowaniem 4 dł. fal. W takim przypadku zaoferowany analizator otrzyma 5 pkt.
Pyt. nr 4. Dotyczy pakietu nr III zadanie nr 2, poz. 5 i 6 (załącznik nr 6 do SIWZ – wartość graniczna)
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania analizatora osadu który umożliwia ilościowe oznaczanie 2
parametrów (RBC, WBC) oraz półilościowe i jakościowe oznaczanie 9 parametrów: wałeczków szklistych,
wałeczków patologicznych, nabłonków, nabłonków patologicznych, bakterii, drożdży, kryształów, śluzu i
nasienia, przy czy wynik dla wszystkich parametrów podawany jest jako konkretna wartość a nie zakres wartości np.
3 nabłonki w polu widzenia a nie nabłonki od 0-5 w polu widzenia? Użytkownik ma również możliwość utworzenia
dodatkowych podklas składników?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania analizatora osadu, który umożliwia ilościowe oznaczanie 2
parametrów (RBC, WBC) oraz półilościowe i jakościowe oznaczanie 9 parametrów: wałeczków szklistych,
wałeczków patologicznych, nabłonków, nabłonków patologicznych, bakterii, drożdży, kryształów, śluzu i
nasienia, przy czym wynik dla wszystkich parametrów podawany jest jako konkretna wartość, a nie zakres wartości.
Pyt. nr 5. Dotyczy pakietu nr III zadanie nr 2, poz. 12 (załącznik nr 6 do SIWZ – wartość graniczna)
Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek możliwość zaoferowania analizatora z zewnętrznym komputerem i
monitorem 19"?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania analizatora z zewnętrznym komputerem i monitorem 19".
Pyt. nr 6. Dotyczy pakietu nr III zadanie nr 2, poz. 18 (załącznik nr 6 do SIWZ – parametry graniczne)
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania analizatora z zastosowaniem jednostek pomiaru komórki / ul i
komórki w polu widzenia ?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania analizatora z zastosowaniem jednostek pomiaru komórki / ul
i komórki w polu widzenia.
Pyt. nr 7. Dotyczy pakietu nr III zadanie nr 2, poz. 4 (załącznik nr 6 do SIWZ – parametry oceniane przez
Zamawiającego)
W związku z tym że postępowanie przetargowe dotyczy badań ogólnych moczu, czy Zamawiający odstąpi od oceny
ww właściwości?
Prosimy o doprecyzowanie z jaką częstotliwością, na ilu poziomach i ile dni w tygodniu Zamawiający zamierza
wykonywać kontrolę wewnątrzlaboratoryjna?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie odstąpi od oceny ww właściwości.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że częstotliwość wykonywania przez Zamawiającego kontroli
wewnątrzlaboratoryjnej to: raz na tydzień na jednym poziomie.
Pyt. nr 8. Dotyczy pakietu nr V zadanie nr 1, poz. 20 (załącznik nr 8 do SIWZ – wartość graniczna)
Prosimy o wyjaśnienie czy dostarczony UPS powinien w przypadku zaniku zasilania umożliwić zakończenie
wykonania rozpoczętych analiz?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający informuje, że dostarczony UPS powinien w przypadku zaniku zasilania umożliwić zakończenie
wykonania rozpoczętych analiz.

Pyt. nr 9. Dotyczy pakietu nr V zadanie nr 1 (załącznik nr 8a do SIWZ – Formularz cenowy)
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający pod określeniem "Ilość zestawów w kolumnie nr 6, należy zaokrąglić do
jednego zestawu w górę" ma na myśli zaoferowanie pełnych opakowań w liczbie zaokrąglonej w górę?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający pod określeniem "Ilość zestawów w kolumnie nr 6, należy zaokrąglić do jednego zestawu w górę" ma
na myśli zaoferowanie pełnych opakowań w liczbie zaokrąglonej w górę.
Pyt. nr 10. Dotyczy pakietu nr V zadanie nr 1 (załącznik nr 8a do SIWZ – Formularz cenowy)
Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę opisów w kolumnie 8 na: "Wartość netto (kol. 6x7)" i w kolumnie 11 na
"Wartość brutto (kol.8+10)"
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę opisów w kolumnie 8 na: "Wartość netto (kol. 6x7)" i w kolumnie 11 na
"Wartość brutto (kol.8+10)". – nie dotyczy tabeli „Dzierżawa analizatora.”
Jednocześnie Zamawiający upoważnia wszystkich uczestników niniejszego postępowania do naniesienia stosownych
poprawek zgodnie z powyższym opisem.
Pyt. nr 11. Dotyczy pakietu nr IV zadanie nr 1, poz. 23 (załącznik nr 7 do SIWZ – wartość graniczna)
Prosimy o wyjaśnienie czy dostarczony UPS powinien w przypadku zaniku zasilania umożliwić zakończenie
wykonania rozpoczętych analiz?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający informuje, że dostarczony UPS powinien w przypadku zaniku zasilania umożliwić zakończenie
wykonania rozpoczętych analiz.
Pyt. nr 12. Dotyczy pakietu nr IV zadanie nr 1, poz. 2 (załącznik nr 7 do SIWZ - parametry oceniane przez
Zamawiającego)
Prosimy o równoważne traktowanie oferentów i zmianę opisu na: Możliwość wykonania powyżej 15 parametrów
pożądanych (...) Zamawiający wymaga, by dostarczony analizator posiadał możliwość wykonywania co najmniej 15
parametrów pożądanych w jednej serii oznaczeń, więc punktowanie większej niż 15 liczby oznaczeń wydaje się
rozsądne.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację Formularza opisu przedmiotu zamówienia w pakiecie nr IV, zadaniu
nr 1, poz. 2 (parametry oceniane przez Zamawiającego).
Zamawiający punktuje dlatego możliwość wykonania powyżej 18 parametrów pożądanych, ponieważ z
doświadczenia i organizacji pracy Laboratorium oraz rodzaju wykonywanych badań, wiele odczynników składa się
z więcej niż 1 butelki do wykonania danego parametru, co w znaczący sposób zmniejsza ilość dostępnych
parametrów do wykonania na pokładzie aparatu. Zamawiający w trakcie trwania pracy analizatora, nie może
przerwać jego pracy, do czasu zakończenia procesu wykonywania badań, powoduje to że oddziały szpitalne muszą
oczekiwać na wynik badań ponad 4 godziny. Dlatego dla usprawnienia pracy i przyspieszenia wydawania wyników
Zamawiający ocenia dopiero możliwość wykonania powyżej 18 parametrów pożądanych. Punktowanie możliwości
wykonywania powyżej 15 parametrów, nie spowoduje u Zamawiającego usprawnienia pracy Laboratorium i
przyspieszenia wydawania wyników.
Pyt. nr 13. Dotyczy pakietu nr IV zadanie nr 1, poz. 4 (załącznik nr 7 do SIWZ - parametry oceniane przez
Zamawiającego)
Prosimy o równoważne traktowanie oferentów i zmianę opisu na : "Wszystkie odczynniki gotowe do użycia, bez
konieczności rekonstytucji." Zaoferowanie kalibratorów w postaci liofilizatu powoduje wydłużenie ich stabilności co
skutkuje oszczędnościami po stronie Zamawiającego
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dokonuje zmiany opisu poz. 4 w kolumnie nr 2 „opis” w części tabeli dotyczącej parametrów
ocenianych przez Zamawiającego, w pakiecie nr IV w zadaniu nr 1 (załącznik nr 7 – parametry oceniane przez
Zamawiającego), który otrzymuje brzmienie: „Wszystkie odczynniki gotowe do użycia, bez konieczności
rekonstytucji”
Pozostała treść punktu 4 pozostaje bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający upoważnia wszystkich uczestników niniejszego postępowania do naniesienia stosownej
poprawki, zgodnie z w/w opisem.
Pyt. nr 14. Dotyczy pakietu nr IV zadanie nr 1 (załącznik nr 7 do SIWZ - informacja schemat kontroli)
Prosimy o wyjaśnienie według jakiego schematu Zamawiający będzie kontrolował badania w liczbie 1000.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający informuje, że schemat kontroli dla badań w liczbie 1000 przedstawiać się będzie następująco: 5 dni w
tygodniu jedna kontrola na jednym poziomie.
Pyt. nr 15. Dotyczy pakietu nr IV zadanie nr 1 (załącznik nr 7 do SIWZ - informacja schemat kontroli)
Prosimy o wskazanie które badania należy traktować jako rzadkie?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający rozumie za badania rzadkie, wszystkie te badania, których podane ilości badań w Formularzu
cenowym (załącznik nr 7a do SIWZ) są w ilości poniżej jednego tysiąca.
Pyt. nr 16. Dotyczy pakietu nr IV zadanie nr 1 (Załącznik nr 7a do SIWZ – Formularz cenowy)
Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę opisów w kolumnie 8 na: "Wartość netto (kol. 6x7)" i w kolumnie 11 na
"Wartość brutto (kol.8+10)"
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę opisów w kolumnie 8 na: "Wartość netto (kol. 6x7)" i w kolumnie 11 na
"Wartość brutto (kol.8+10)". – nie dotyczy tabeli „Dzierżawa analizatora.”
Jednocześnie Zamawiający upoważnia wszystkich uczestników niniejszego postępowania do naniesienia stosownych
poprawek zgodnie z powyższym opisem.
Pyt. nr 17. Dotyczy pakietu nr IV zadanie nr 1, poz. 2 (Załącznik nr 7a do SIWZ – Formularz cenowy)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenia oferty na BNP lub NT-proBNP? Zgodnie z obowiązującymi
wytycznymi Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego zarówno
BNP jak i NT-proBNP są klinicznie równocenne w diagnostyce kardiologicznej.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na BNP lub Nt-proBNP.
Pyt. nr 18. Dotyczy pakietu nr IV zadanie nr 1, poz. 36 (Załącznik nr 7a do SIWZ – Formularz cenowy)
Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie testu do oznaczania Witaminy D Total (suma form hydroksylowanych
D2+D3), co zgodne jest z aktualnymi rekomendacjami dotyczącymi oznaczania Vit. D.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania testu do oznaczania Witaminy D Total (suma form
hydroksylowanych D2+D3).
Pyt. nr 19. Dotyczy pakietu nr I zadanie nr 2, poz. 10 (Załącznik nr 2 do SIWZ – wartość graniczna)
" Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania analizator dysponujący 60 pozycjami odczynnikowymi, chłodzonymi,
na pokładzie ?. Każda pozycja to 1 test/ parametr- czyli na pokładzie analiztora dysponujemy 60 testami
fotometrycznymi + dodatkowo 3 testami ( Na, K i Cl) w module ISE. Z uwagi na zadysponowany panel badań przez
Zamawiającego, Załącznik nr 2a do SIWZ , w ilości 34 parametrów, w tym 3 parametry ISE- oferowana ilość miejsc
na odczynniki (parametry) w analizatorze wydaje się wystarczająca."
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza do zaoferowania analizator dysponujący 60 pozycjami odczynnikowymi chłodzonymi na
podkładzie, pod warunkiem, że jeden test zajmuje jedno miejsce na pokładzie analizatora. Jeżeli jeden test
zajmuje więcej niż jedno miejsce na pokładzie analizatora, Zamawiający w takim przypadku nie wyraża
zgody na zaoferowania analizatora dysponującego 60 pozycjami odczynnikowymi chłodzonymi na pokładzie.
Pyt. nr 20. Dotyczy pakietu nr I zadanie nr 2, poz. 22 (Załącznik nr 2 do SIWZ – parametry graniczne)
" Z uwagi na rozbudowane wymagane Parametry techniczno-eksploatacyjne dla Laboratoryjnego Systemu
Informatycznego opisane w Zadaniu nr 1 do Pakietu Nr 1., prosimy o wyjaśnienie roli opisanego w Zadaniu Nr 2
Pakietu Nr 1 stanowiska komputerowego w otoczeniu oferowanego Analizatora biochemicznego"

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający informuje, że rolą opisanego w zadaniu nr 2 w pakiecie nr 1 (załącznik nr 2 do SIWZ) stanowiska
komputerowego, będzie obsługa działu biochemicznego zintegrowanego z LSI.
Pyt. nr 21. Dotyczy pakietu nr I zadanie nr 2, poz. 38 (Załącznik nr 2 do SIWZ – wartość graniczna)
" Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania analizator, którego sterowanie odbywa się z poziomu Interfejsu
Operatorskiego w języku angielskim? Do każdego analizatora instalowanego w laboratorium dostarczana jest
szczegółowa Instrukcja Obsługi po polsku a procesowi instalacji towarzyszy intensywne szkolenie obsługowoaplikacyjne dla uruchamianych analizatorów."
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania analizatora, którego sterowanie odbywa się z poziomu Interfejsu
Operatorskiego w języku angielskim pod warunkiem, że do każdego analizatora instalowanego w laboratorium
dostarczana będzie szczegółowa Instrukcja Obsługi po polsku, a procesowi instalacji towarzyszyć będzie intensywne
szkolenie obsługowo-aplikacyjne dla uruchamianych analizatorów.
Pyt. nr 22. Dotyczy pakietu nr I zadanie nr 2, poz. 4 (Załącznik nr 2 do SIWZ – wartość graniczna, aparat
zapasowy)
" Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania analizator, którego sterowanie odbywa się z poziomu Interfejsu
Operatorskiego w języku angielskim? Do każdego analizatora instalowanego w laboratorium dostarczana jest
szczegółowa Instrukcja Obsługi po polsku a procesowi instalacji towarzyszy intensywne szkolenie obsługowoaplikacyjne dla uruchamianych analizatorów."
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania analizatora, którego sterowanie odbywa się z poziomu Interfejsu
pod warunkiem, że do każdego analizatora instalowanego w laboratorium
Operatorskiego w języku angielskim
dostarczana będzie szczegółowa Instrukcja Obsługi po polsku, a procesowi instalacji towarzyszyć będzie intensywne
szkolenie obsługowo-aplikacyjne dla uruchamianych analizatorów.
Pyt. nr 23. Dotyczy pakietu nr I zadanie nr 2, poz. 7 (Załącznik nr 2 do SIWZ – wartość graniczna, aparat
zapasowy)
" Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania analizator wolnostojący ?"
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza analizatora wolnostojącego z powodu ograniczonej powierzchni w Laboratorium
Centralnym.
Pyt. nr 24. Dotyczy pakietu nr I zadanie nr 2, poz. 1 (Załącznik nr 2 do SIWZ – parametry oceniane przez
Zamawiającego)
" Czy Zamawiający oceni rozwiązanie z kuwetami plastikowymi porównywalnie do rozwiązania kuwet szklanych ?
Kuwety są wielorazowego użytku, są automatycznie myte na pokładzie analizatora, są poddawane automatycznej
ocenie jakości. Niespełniające narzuconych warunków dotyczących czystości są eliminowane z procesu
pomiarowego. Są wymieniane, wg opisanych reguł w Instrukcji Obsługi analizatora, kilka razy/rok."
Odpowiedź Zamawiającego:
W przypadku zaoferowania rozwiązania z kuwetami plastikowymi zaoferowane kuwety otrzymają 0 pkt.
Pyt. nr 25. Dotyczy pakietu nr I zadanie nr 2, poz. 4 (Załącznik nr 2 do SIWZ – parametry oceniane przez
Zamawiającego)
" Czy Zamawiający oceni rozwiazanie analizatora z częściowo otwartym system odczynnikowym porównywalnie do
systemu otwartego ? Wszystkie zadysponowane przez Zamawiającego parametry oznaczeń są w ofercie
Wykonawcy. Dysponujemy najszerszym na rynku panelem badań dla analizatorów biochemicznych. W sytuacji
absolutnie wyjątkowego braku parametru w naszej ofercie, dla oferowanych analizatorów możemy zastosować
instalacje zestawów odczynnikowych pochodzących od Wytwórców trzecich w ramach kanałów wolnych".

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający oceni rozwiązanie analizatora z częściowo otwartym system odczynnikowym porównywalnym do
systemu otwartego, pod warunkiem, że zaoferowany analizator pracuje w systemie otwartym w zakresie od 0 do 30%
ponieważ w pkt. 16 Pakietu nr 1 Zadania nr 2 (załącznik nr 2 do SIWZ – parametry graniczne) napisane jest, że
Analizator i odczynniki stanowią spójny system analityczny min. 70 % produkowany przez tego samego producenta.
W takim przypadku analizator otrzyma 10 pkt.
Pyt. nr 26. Dotyczy SIWZ, pkt. 5.5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu przedstawienia jednolitych dokumentów (JEDZ) i innych
dotyczących podwykonawców, którym wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a którzy
jednocześnie nie są podmiotami na zasoby których powołuje się wykonawca?
Uzasadnienie:
Zgodnie z treścią art. 25a ust. 5 Prawa zamówień publicznych: ,,Na żądanie zamawiającego, wykonawca, który
zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu: 1) składa jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców, jeżeli
wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
2) zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli wartość zamówienia
jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. '' Powyższe w odniesieniu do
pozostałych dokumentów wprost potwierdza Par. 9 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia z dnia 26
lipca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126) tj.: ,,Zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia
dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1-9, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie
części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach
określonych w art. 22a ustawy.'' W związku z powyższym w przypadku, gdy wykonawca zamierza powierzyć
wykonanie części zamówienia innemu podmiotu, a jednocześnie nie polega na jego zasobach w celu wykazania
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, ustawodawca nie obliguje zamawiającego do żądania ww.
dokumentów. Jest to wyłącznie fakultatywne uprawnienie zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu przedstawienia jednolitych dokumentów (JEDZ) i innych
dotyczących podwykonawców, którym wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a którzy
jednocześnie nie są podmiotami na zasoby których powołuje się wykonawca. Zamawiający podtrzymuje wszystkie
zapisy SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu dotyczące podwykonawców, którym wykonawca zamierza powierzyć
wykonanie części zamówienia, a którzy jednocześnie nie są podmiotami na zasoby których powołuje się wykonawca.
Pyt. nr 27. Dotyczy projektu umowy
Par. 4 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru treści umowy w §4 ust.5.
Pyt. nr 28. Dotyczy projektu umowy
Par. 5 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu obowiązywania umowy do 44 miesięcy?
Uzasadnienie:
Dłuższy termin trwania umowy niż 44 miesiące narazi Zamawiającego na konieczność amortyzowania przedmiotu
umowy, a tym samym zwiększy po jego stronie koszty kontraktu.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru treści umowy w §5 ust.2.
Pyt. nr 29. Dotyczy projektu umowy
Par. 6 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy?
Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 143a i następne Prawa zamówień publicznych obowiązek przedłożenia przez Wykonawcę
Zamawiającemu umowy z podwykonawcą dotyczy wyłącznie zamówień na roboty budowlane, a zatem nie ma
zastosowania do zamówień na dostawy i usługi.

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dokonuje wykreślenia ust. 4 z §6 wzoru treści umowy.
Pyt. nr 30. Dotyczy projektu umowy
Par. 7 ust. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z zakupu
interwencyjnego (wykonania zastępczego) wykluczało zastosowanie kar umownych?
Uzasadnienie:
Zamawiający przyznaje sobie prawo do sankcjonowania za to samo przewinienie dwa razy. Zastrzeżenie kary
umownej ma cel odszkodowawczy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Kara umowna ma,
więc na celu naprawienie szkody poniesionej przez Zamawiającego, ale nie może być nadmierna i nie może dążyć do
przewyższenia poniesionej szkody. Poprzez dokonanie zakupu interwencyjnego następuje naprawienie szkody.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru treści umowy w §7 ust.7.
Pyt. nr 31. Dotyczy projektu umowy
Par. 8 ust. 14 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin dostawy analizatora wynosił 21 dni od daty podpisania
umowy a termin ich instalacji 7 dni od daty dostarczenia?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dokonuje modyfikacji wzoru treści umowy w § 8 ust. 14, który otrzymuje brzmienie: „Wykonawca
dostarczy urządzenie/a i zainstaluje je w terminie 21 dni kalendarzowych, od daty podpisania umowy, z
wyłączeniem analizatora bakteriologicznego, którego dostawa i instalacja nastąpi w terminie nie dłuższym niż 30 dni
od daty podpisania umowy, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na swój koszt (dotyczy wszystkich
urządzeń) tj. do dnia ...................... . „
Pyt. nr 32. Dotyczy projektu umowy
Par. 8 ust. 17 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru treści umowy w §8 ust.17.
Pyt. nr 33. Dotyczy projektu umowy
Par. 8 ust. 26 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ,,godz.'' na,,godz. w dni robocze''?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru treści umowy w §8 ust.26.
Pyt. nr 34. Dotyczy projektu umowy
Par. 8 ust. 27 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ,,kalendarzowych'' na ,,roboczych''?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru treści umowy w §8 ust.27.
Pyt. nr 35. Dotyczy projektu umowy
Par. 8 ust. 28 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie, o którym mowa w niniejszym postanowieniu
umowy przysługiwało w przypadku zwłoki w naprawie wynoszącej ponad 3 dni kalendarzowe?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru treści umowy w §8 ust.28.
Pyt. nr 36. Dotyczy projektu umowy
Par. 9 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu ważności na 6 miesięcy?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru treści umowy w §9 ust.1.
Pyt. nr 37. Dotyczy projektu umowy
Par. 10 ust. 1 pkt c) 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 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.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru treści umowy w §10 ust. 1 pkt. c)
Pyt. nr 38. Dotyczy projektu umowy
Par. 10 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w
każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.’’
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru treści umowy w §10 ust.1.
Pyt. nr 39. Dotyczy projektu umowy
Par. 10 ust. 7 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 Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru treści umowy w §10 ust.7.
Pyt. nr 40. Dotyczy projektu umowy
Par. 12 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
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający w zakresie ochrony danych osobowych wprowadził zmiany do projektu umowy, w następstwie
udzielonej odpowiedzi na pytanie nr 4. Mając powyższe na uwadze, Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie
dodatkowej umowy w zakresie przetwarzania danych osobowych.
Z poważaniem

