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SZP V-T/Z/VII/2016/o.2

Strzelin, 30.11.2016 r.

Dotyczy: zapytań Wykonawców do przetargu nieograniczonego na dostawy odczynników
laboratoryjnych z dzierżawą analizatorów. dla Strzelińskiego Centrum Medycznego Sp. z o. o. w
Strzelinie.
Dot.: Załącznik nr 5 do SIWZ
1. Par. 4 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ,,godzin'' na ,,godzin w dni robocze''?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wraża zgody.
2. Par. 4 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby towar był dostarczany do Zamawiającego
za pośrednictwem firmy kurierskiej na koszt i ryzyko Wykonawcy na warunkach określonych
w niniejszej umowie?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wraża zgody.
3. Par. 4 ust. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu – „Całkowite zmniejszenie
wartości dostaw nie może przekraczać 20% całkowitej wartości umowy”?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wraża zgody.
4. Par. 5 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty
wystawienia faktury? Utrzymanie zapisu w obecnej postaci spowoduje, iż niemożliwe będzie
dokładne określenie terminu płatności.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę aby termin płatności był liczony od dnia
dostarczenia faktury.
5. Par. 5 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie par. 5 ust. 4?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wraża zgody.
6. Par. 6 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę na zastąpienie ,,24 godzin od
momentu otrzymania zgłoszenia o wadzie’’ wyrażeniem ,,2 dni roboczych od uznania
reklamacji’’?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wraża zgody.
7. Par. 7 ust. 1 pkt a) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę par. 7 ust. 1 pkt a) poprzez
zastąpienie ,,dzień opóźnienia’’ na ,,dzień zwłoki’’?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wraża zgody.
8. Par. 7 ust. 1 pkt a) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na by wysokość kary umownej była
liczona od wartości niezrealizowanej w terminie dostawy?
Uzasadnienie: Zastrzeżona, we wzorze umowy kara umowna jest rażąco wygórowaną w rozumieniu
art. 484 § 2 kodeksu cywilnego. Podstawową funkcją kary umownej jest kompensacja szkody
poniesionej przez Zamawiającego. Powinna ona bowiem służyć ułatwieniu dochodzenia
odszkodowania, a nie prowadzić do sytuacji, w której Zamawiający wzbogaca się na niewykonaniu
zobowiązania przez Wykonawcę (por. wyr. SA w Katowicach 17.12.2008 r., V ACA 483/08, OSA w
Katowicach 2009, Nr 1, poz. 5). W związku z tym, w przypadku utrzymania obecnego brzmienia
postanowienia umowy (niewspółmierność z ewentualną szkodą Zamawiającego) ewentualnie
naliczona kara umowna zostanie uznana za rażąco wygórowaną, a w konsekwencji tego możliwe
będzie jej miarkowanie, co naraża instytucję zamawiającą na nieuzyskanie zakładanego
odszkodowania oraz dodatkowe koszty postępowania sądowego. Mając na względzie z jednej
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strony ochronę słusznego interesu Zamawiającego, a z drugiej zasadę równości stron prawa
kontraktów oraz regulację art. 484 § 2 kodeksu cywilnego proponujemy, aby podstawą naliczenia
kary umownej była wartość niedostarczonej w terminie dostawy.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wraża zgody.
9. Par. 7 ust. 1 pkt b) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie par. 7 ust. 1 pkt b)?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wraża zgody.
10. Par. 7 ust. 1 pkt d) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie słów: ,,rozwiązania umowy
bez wypowiedzenia’’?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wraża zgody.
11. Par. 7 ust. 1 pkt d) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyrażenia „z przyczyn leżących po
stronie
Sprzedającego”
na
„z
przyczyn
zawinionych
przez
Sprzedającego”? Uzasadnienie: Zgodnie z art. 471 kodeksu cywilnego dłużnik odpowiada za
nienależyte wykonanie umowy jeżeli wynika ono z przyczyn za które ponosi
odpowiedzialność.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wraża zgody.
12. Par. 7 ust. 1 pkt d) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słów: 5% wartości umowy’’
na ,,5 % wartości niezrealizowanej części umowy brutto’’? Uzasadnienie:Jeśli dostawa
odczynników będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu
odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii odczynników, to zastrzeżenie kary
umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter
rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną
szkodą a wysokością kary umownej.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wraża zgody.
13. Par. 7 ust. 3 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: Zamawiający nie wraża zgody.
14. Par. 7 Prosimy o dodanie zapisu o brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić
od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.’’
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu w brzmieniu: „Zamawiający
może, w uzasadnionych okolicznościach odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę
kary umownej.’’
15. Par. 8 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ,,godzin'' na ,,godzin w dni robocze''?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.
16. Par. 10 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: Zamawiający wyraża zgodę.
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Dotyczy analizatora immunochemicznego
1. Prosimy o wyrażenie zgody, by trwałość kalibratorów i materiałów kontrolnych wynosiła minimum
4- 6 miesięcy od daty dostawy
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę by trwałość kalibratorów i materiałów kontrolnych
wynosiła minimum 4- 6 miesięcy od daty dostawy, pod warunkiem uwzględnienia tego w wyliczeniu
wartości oferty.
2. Prosimy o wyrażenie zgody by komora odczynnikowa chłodzona była do temp. zgodnej z
rekomendacjami producenta opisanymi w instrukcji obsługi, a odczynniki po otwarciu by były
przechowywane zamiennie na pokładzie analizatora i w lodówce. Takie postępowanie jest zgodne z
powszechną praktyka laboratoryjną oraz rekomendacjami producenta i pozwala na ekonomiczne
wykorzystanie odczynników po otwarciu.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na to by komora odczynnikowa analizatora chłodzona
była do temp. zgodnej z rekomendacjami producenta opisanymi w instrukcji obsługi, a odczynniki po
otwarciu by były przechowywane zamiennie na pokładzie analizatora i w lodówce.
3. Prosimy o wyjaśnienie, czy pod określeniem ”Krzywa kalibracyjna zapisana w kodzie kreskowym
odczynnika i wczytywana automatycznie” Zamawiający rozumie prekalibrację fabryczną
odczynników i brak konieczności wykonania pełnej 6-punktowej krzywej kalibracyjnej przez
Użytkownika?
ODPOWIEDŹ: ”Krzywa kalibracyjna zapisana w kodzie kreskowym odczynnika i wczytywana
automatycznie” oznacza fabryczną prekalibrację odczynników i konieczność wykonania na
pokładzie analizatora jedynie dwupunktowej rekalibracji odczynnika.
4. Prosimy o wyrażenie zgody by dla testów do diagnostyki zakażeń zaoferowane zostały dedykowane
kontrole jednoparametrowe
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę by dla testów do diagnostyki zakażeń zaoferowane zostały
dedykowane kontrole jednoparametrowe.
5. Prosimy o potwierdzenie, że czas reakcji - przyjęcie zgłoszenia - podjęcia naprawy dotyczy max. 24
godzin w dni robocze
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę, że czas reakcji – przyjęcia zgłoszenia-podjęcia naprawy
dotyczy max 24 godzin w dni robocze.
6. Prosimy o wyjaśnienie ile oznaczeń Troponiny spośród podanych, Zamawiający wykona na
analizatorze backup?
ODPOWIEDŹ: Na analizatorze backup Zamawiający planuje wykonać nie więcej niż 20 oznaczeń
troponiny.
7. Ze względu na posiadanie w ofercie kilku rodzajów testów do ilościowego oznaczania HCG beta o
różnych wskazaniach diagnostycznych prosimy o wyjaśnienie i uściślenie, czy Zamawiający zamierza
stosować test beta-HCG wyłącznie jako test ciążowy, czy także jako marker nowotworowy?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający zamierza stosować test beta-HCG wyłącznie jako test ciążowy
Powyższe zmiany są integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
i obowiązują wszystkich Wykonawców, którzy pobrali od Zamawiającego
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.
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