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Otwock, dnia 19.07 2016 r.

Dotyczy postępowania przetargowego w trybie przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych
wraz z dzierżawą analizatora hematologicznego typu 3DIFF

Od Wykonawcy wpłynęły następujące pytania :
Załącznik 1/A – opis parametrów dotyczących przedmiotu zamówienia
1. Czy Zamawiający wymaga nowego, nieużywanego wcześniej analizatora?
2. poz.4 Czy Zamawiający dopuści analizator o wydajności 60 ozn./godz.?
3. poz.6 Czy Zamawiający dopuści analizator z dowolną zewnętrzną drukarką zgodną ze standardem HP
PCL 3 i 5 lub IBM proprinter Epson?
4. poz.10 Czy Zamawiający dopuści analizator z objętością próbek w trybie manualnym poniżej 110 µl, w
trybie podajnikowym – poniżej 300 µl i w trybie mikrokapilarnym w objętością próbek 20 µl ?
5. poz.11 Czy Zamawiający dopuści analizator nie wymagający codziennej procedury konserwacji ?
6. poz. 17 Jaki jest system informatyczny u Zamawiającego ?
7. wzór umowy § 7 pkt 4 Czy ten punkt należy rozumeić w ten sposób, że w wypadku zmiany stawki VAT
jednostkowe ceny netto pozostają stałe, a ceny brutto zmieniają się o stawkę VAT?
8. Jakiego typu probówki (producent) będą używane do podajnika?
Ad pyt. Nr 1,2,4
Odpowiedź Zamawiającego : Nie.
Ad. pyt. 3, 5, 7
Odpowiedź Zamawiającego : Tak.
Ad. pyt. 6
Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający informuje, iż współpracuje z systemem operacyjnym MARCEL
Ad. pyt. 8
Odpowiedź Zamawiającego : w chwili obecnej podajnik nie jest używany. Firma dostarczająca probówki w
systemie zamkniętym zostanie dopiero wyłoniona w przetargu.

Dotyczy SIWZ, Wzór umowy – Załącznik nr 5 do SIWZ:
1. §2 ust. 1: Prosimy o doprecyzowanie zapisu dotyczącego składania zamówień. Proponujemy następujący zapis:
„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.”
Powyższy zapis umożliwia zapewnienie pod względem technicznym ciągłości dostaw do Zamawiającego.
Powyższy zapis 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.
2. §4 ust. 1: Prosimy o usunięcie ww. postanowienia umowy, gdyż zgodnie z treścią §3 dostawy mają mieć miejsce
w godz. 9-13, a ponadto ze względów czysto logistycznych nie jest możliwe uzgodnienie z góry godziny dostawy
jeśli Wykonawca korzysta z usług firm kurierskich zajmujących się dostawą odczynników.
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3. §4 ust. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu „roboczych”, w celu doprecyzowania terminu
dostaw biorąc pod uwagę treść §3 umowy.
4. §5: Prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia wzoru umowy, poprzez dodanie po „wynosi 3 miesiące’” zapisu „,
w przypadku gdy ta będzie rozdysponowana wg harmonogramu dostaw materiału kontrolnego, stanowiącego
załącznik do niniejszej umowy”.
5. §8: ust. 2(3): Prosimy o odpowiednią modyfikację ww. postanowienia poprzez zastąpienie zapisu „w terminie nie
krótszym niż 60 dni od daty dostarczenia i potwierdzenia faktury” wyrażeniem „w terminie 60 dni od dnia
wystawienia faktury. Jeżeli Zamawiający otrzyma fakturę po upływie 5 dni od daty jej wystawienia, termin płatności
liczy się od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego”.
6. §8: Prosimy o dodanie postanowienia w następującym brzmieniu:
„Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego”.
7. §8: 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.”
8. §10 ust. 2 lit. b): Prosimy o usunięcie ww. postanowienia wzoru umowy, gdyż zastrzeżenie kary umownej na
wypadek dostarczenia towaru, w których stwierdzono wady ilościowe jest rażąco wygórowane..
Zastrzeżenie kary umownej ma cel odszkodowawczy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonywania 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. W sytuacji dostarczenia przez Wykonawcę nieprawidłowej
ilości towaru, Zamawiający nie ponosi od razu szkody, albowiem Wykonawca jest zobowiązany w ramach instytucji
rękojmi za wady do dostarczenia towaru wolnego od wad. Poprzez dostarczenie w terminie towaru wolnego od wad
następuje naprawienie szkody, dopiero wówczas gdy Wykonawca dopuści się zwłoki w wymianie towaru na wolny
od wad Zamawiający ma prawo żądać zapłaty kary umownej w związku z nienależytym wykonaniem umowy i
poniesioną szkodą.
Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, prosimy o modyfikację ww. postanowienia poprzez dodanie
zdania w następującym brzmieniu:
„Przed zastosowaniem kary wskazanej w pkt. b), Zamawiający zobowiązany jest wezwać Wykonawcę do spełnienia
świadczenia, wyznaczając mu odpowiedni termin do wykonania obowiązku umownego. Nie dotyczy okoliczności
podziału zamówienia za zgodą Zamawiającego”.
9. §10: Prosimy o uzupełnienie zapisu poprzez dodanie zdania:
„Obowiązek naliczania kar umownych z ust. 2 pkt. a) nie dotyczy okoliczności, gdy Wykonawca wstrzyma kolejne
dostawy na skutek zwłoki Zamawiającego w zapłacie ceny zakupu ponad 60 dni licząc od terminu zapłaty.”
10. §14: Prosimy o uzupełnienie postanowienia zapisem w brzmieniu:
„(..) lub do wyczerpania całkowitej wartości umowy określonej w §7 ust. 2 niniejszej umowy”.
Czy Zamawiający w związku z regulacją art. 144 ust.1 ustawy PZP wyrazi zgodę na wprowadzenie do wzoru
umowy zapisu o dopuszczalności wprowadzenia zmian w brzmieniu:
„Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie:
- numeru katalogowego produktu (zmiana nr kat nie wymaga aneksowania umowy),
- nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów,
- dostarczenia produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową w sytuacji gdy
wystąpi przejściowy brak produktu z przyczyn leżących po stronie producenta,
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- sposobu konfekcjonowania,
- liczby opakowań,
Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej na wyższą, wartości umowy i nie mogą być
niekorzystne dla Zamawiającego”.
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
danych.

poinformowania

Zamawiającego

o

każdym

przypadku

naruszenia bezpieczeństwa

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 14dniowego okresu wypowiedzenia.
Ad pyt. Nr 1 – 10
Odpowiedź Zamawiającego : Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy .
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