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Pismrr : odcz.+ dziert. l 166 l20l7 13 Siedlce dnia: 2017 -03 -06

ODPOWIEDZ
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Paristwo,

Uprzejmie informujemy, i2 do Zamawiajqcego wptyngla pro5ba o wyjaSnienie zapisu specyfikacji istotnych

warunk6w zam6wienia, w postgpowaniu prowadzonym na podstawie pr:zepis6w ustawy z dnia29 stycznia2004

roku Prawo Zam6wien Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p6in, zm.) w trybie przetargu

nieograniczonego, na:

dostawg odczynnik6w wrazz dzier?aw4 analizator6w dla potrzeb Laboratorium SPZQZ w Siedlcach,

T'reSi wspomnianej proSby jest nastgpuj4ca :

l. Pytanie 4 do projektu umowy:
Czy Zamawiaj1cy vryrazi zgodg na zmiang zapis6w umownych zwi1zanych z kar4 umown4 i wprowadzi
poni2sze:
Zamawiajqcy mohe obci4iryi Wykonawcg kar4 umown4:

$4ust. lb
w razie zwloki w dostarczeniu towaru albo zwloki w usunigciu stwierdzonych wad, brqkfw lub niezgodnoici
towaru z umowq ponad terminy olcreflone w umowie, Wykonawca zaplaci Zamawiajqcemu karg umownq w
wysokoici 0,5 % wartoici niezrealizowanej dostawy brutto, liczqc za ka2dy dzieri zwloki."

ewentualnie :

w wysokoici I o% wartoici niezreqlizowanej czgici dostawy z tytulu nie clostarczeniq w terminie odczynnik6w, za
ka2dy rozpoczgty dzieit a,vloki z tym 2e kara nie moie przekroczyt 5 o% calkowitgj wartoici niezrealizowanej
czgici dostawy.

Odpowied2 - zgodnie z SIWZ

$4 ust. 1 pkt I lit. b - Czy Zamawiaj4cy wtralazgodgna modyfikacjg zapisu na:

,,w wysokoSci I % wartoSci niezrealizowanej czgSci dostawy ztylutll nie dostarczenia w terminie odczynnik6w,
zakaldy rozpoczgly dzieri zwloki?

OdpowiedZ - zgodnie z SIWZ

$4 ust. I pkt I lit. c - Czry Zamawiajqcy wyrala zgodg na modyfikacjg zrrpisu na:

,,w wysokoSci 5 %o warloS ci dzierLary, zakaldy rozpoczgly dziefi zwldki w naprawie aparatrJ lub usunigciu
usterl<i, Iiczqc od 3 dnia od zawiadomienia Wykonawcy kara umowna nie zostanie naliczona w przypadku
polcf,cia przez Wykonawcg koszt6w wykonywaniabadaf nazewn4'uz albo doqtarczenia aparatu zastgpczego,
zgodnie z par. I ust. 16."?

Odpc,wiedZ - zgodnie z SIW Z
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$2 ust" 12: Prosimy o uzupelnienie postanowieniapoprzez dodanie zapisu w nastgpuj4cym brzmieniu:

,Vgodnie z ustqwq o terminqch zaplaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marcq 2013 r. za kaidy dzieri
op 6ini enia w z ap I acie."

OdpowiedZ - Zamawiajqcy dopuszcza dodanie ww. zapisu.

$2: Prosimy o dodanie postanowienia w nastgpuj4cym brzmieniu:

,,Na wypadek nvloki Zamqwiajqcego w zaplacie ceny zakupu ponad 30 dni liczqc od terminu zaplaty,
Wykonawca bgdzie uprawniorry do powstrzymania sig ze spelnieniem obowiqzku kolejnych dostqw do dnia
z apl aty c al o i ci z al egly ch nal e2noi ci " .

OdpowiedZ - zgodnie z SIWZ

$4 ust. I pkt. 1) -3): Prosimy o modyfikacjg niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki spos6b, aby
wysokoSi kary umownej naliczanabyla od wartoSci netto.

OdpowiedZ - zgodnie z SIWZ

$4 ust" 1 pkt. 2) lit" a): Prosimy o ujednolicenie wysokoSci zastrzehotej kary do 5Yo wartoSci nienealizowanej
czgSci przedmiotu umowy okreSlonego w $2 ust. 3 zgodnie z zapisami w pkt. 1 lit. a) niniejszego paragrafu.

OdpowiedZ - Zamawiaj4cy ujednolica wysokoS6 ww. kar do 5o/o

$4: Prosimy o uzupelnienie zapisu poprzez dodanie zdania:

,,Obowiqzek naliczania kary umownej okreilonej w pkt. 1) lit. b) nie dotyczy okolicznoici, gdy l(ykonnvca
wstrzyma koleine dostnvy nq skutek zwloki Zammuiajqcego w zaplacie ceny zakupu ponad 30 dni liczqc od
terminu zaplaty."

Odpowiedz - zgodnie z SIWZ

$5 ust. 1: Prosimy o uzupelnienie niniejszego postanowieniawzoruumowy poprzez dodanie zapisu w
brzmieniu:

,,zawyjqtkiem okoliczno{ci, gdy Zamawiajqcy zalega z platnoiciami za dostarczony towar ponad 30 dni liczqc
od terminu zaplaty. W6wczas l|ykonawca bgdzie uprawniony do powstrzymania sig ze spelnieniem obowiqzku
kolejnych dostqw do dnia zaplaty caloici zaleglych nqle2noicf'.

OdpowiedZ - zgodnie z SIWZ

2.Dot. SIWZpkr. l0pdkr. 10.3

Czy Zamawiaj4cy wyrazi zgodg na odst4pienie od wymogu przedstawienia jednolitych dokument6w (JEDZ) i
innych dolyczqcych podwykonawc6w, kt6rym wykonawca zamierzapowierzyi r+ykonanie czgsci zam6wienia, a
kt6rzy jednoczeSnie nie s4 podmiotami na z ?

Uzasadnienie:
Zgodnie ztreficiq art.25a ust. 5 Prawa zam6wiefr publicznych: ,fia |qdqnie zamawiaiqceso, wykonawca, kt6ry
zamierza powierzyt wykonanie czgici zam6wienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstmu wykluczenia z udziqlu w postgpowaniu: l) sklada jednolite dokumenty dotyczqce
podwykonawc1w, je2eli wartoit zam6wienia jest r6wnq lub przelvacza lewoty okreilone w przepisach wydanych
na podstatuie art. 1,1 ust. 8;
2) zamieszcza informacje o podwykonawcach w oiwiqdczeniu, o kt6rym mowa w ust. 1, jeaeli wartoi|
zamdwienia iest mniejsza ni2 huoty olveilone w przepisach wydanych na podstawie qrt. I I ust. 8. "
OdpowiedZ - TAK

3. Dot. SIWZ pkt. 8 pdkt. 8.4.$ Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodg na dostarczenie deklaracji zgodnoSci CE w

formie elektronicznej na plycie CD

OdpowiedZ - zgodnie zSIWZ
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4. Na postawie ustawy z dnia29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych prosimy o uzupelnienie wzoru
umowy poprzez dodanie postanowief w brzmieniu:

L Wykonawca zobowiqzuje sig do zachowaniaw tajemnicy wszelkich informacji o charakterze
organizacyjnym, ekonomicznym i technicznym mogqcych stanowiI tajemnicA przedsigbiorstwa
Zama,uiajqcego w rozumieniu ustawy z dnia I6 kwietnia 1993 r. o rwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz. U. z 2003 r. Nr I53, poz. 1503 ze zm.), jak r6wnie2 zobowiqzuje sig do przestrzegania przepis6w
ustqv)) 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 niejatunych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.), w
tym w szczeg6lnolci do:

a) ochrony i zabezpieczenia danych zgodnie z wymogami ustaw,

b) przetvvarzania informacji i danych osobowych wylqcznie w zqkresie i celu przewidzianym w umowie,

c) zachowania w taiemnicy danych osobowych pozyskanych w zwiqzku z realizacjq umow

d) zwrotu wszelkich zawierajqcych dane osobowe noSnikdw danych przekazanych przez Zmawiajqcego
oraz trwalego zniszczenia wszystkich ich kopii,

") n.ierwlocznego poinformowania Zamawiajqcego o ka2dym przypadku naruszenia bezpieczeristvva
danych.

2" Zachowanie poufnoici informacji, o kt1rych mowow ust. I obowiqzuje WykonawcA takae po
ronviqzaniu umowy.

3. Naruszenie obowiqzku, o kt6rym mowqw ust. I powoduje odpowiedziqlnoi1 llykonawcy za szkodg
wyrzqdzonq Zamawiajqcemu (na zasadachwynikajqcych z kodeksu cywilnego) oraz stanowi podstawg
do rorwiqzania niniejszej umowy przez Zamawiajqcego z zachowaniem l4 dniowego okresu
wypowiedzenia.

OdpowiedZ - Zamawiaj1cy dodaje umowg stanowi4c4 zal1cznk do niniejszego pisma.

Dot. pakietu nr I
5. Crry ze wzglgdu na profil plac6wki orazw celu uniknigcia blgd6w i incydent6w medycznych Zamawiaj4cy
oczekuje, aby oferowane odczynniki do oznaczania TSH, fT4, fT3, a-Tg i a-TPO posiadaty okreslone przez
producenta odc4rnnik6w specyficznych wartoSci referencyjne dla populacji doroslych, dzieci kobiet w ci4zy w
poszczeg6lnych trymestrach oraz os6b starszych, co pozwoli prawidlowo interpretowai wyniki oznaczefi.tych
parametr6w?
OdpowiedZ - TAK

6. Czy pod okreSleniem "Troponinatltraczula wg. zalecef PTK" Zamawiaj4cy wymaga, aby oferowany test do
ozrtaczania troponiny byl zgodny z aktualnymi zaleceniami i wymogami Polskiego Towarzystwa
Kardiologicznego i umo2liwial zastosowanie szybkiego l-godzinnego algorltmu diagnostyki zawaLumigsnia
sercowego?
OdpowiedZ - TAK oraz nieprecyzyjnoi| na poziomie 99 gencentyla populacji os6b zdrouych byla < lOCV

7 . Ze wzglgdu na posiadanie w ofercie kilku rodzaj6w test6w do oznaczania beta-HCG o r6imych wskazaniach
diagnostycznych prosimy o wyjaSnienie i uSciSlenie, czy Zamawiaj1cy zamierza stosowai test beta-HCG
wyl4cznie jako test ci4Zowy, czy takhe jako marker w ginekologii onkologicznej (choroby trofoblastu oraz
nowotwory produkuj 4ce HCG)?
OdpowiedZ - w obu pr4,padkach

8. Prosimy o wyjaSnienie czy Zamawiajqay .vqinaga zlo2enia oferty na prokalcytoning wystandaryzowanqwv.
metody BRAHMS FCT, co umoZliwi wykorzystanie do interpretacji wynik6w punkt6w odcigcia do diagnostyki
sepsy (powszechnie ustalonych w wylycznych i publikacjach) dla wszystkich metod omaczaj4cych
prokalcytonig w oparciu o licencjq i standaryzacjg Brahms PCT?
OdpowiedZ - zgodnie z SIWZ

Sprawq prowadzi - Anna Jastzgbska



9. Prosimy o doprecyzowanie czy w zwi4zkrtz"Integracjqmodul6w" i brakiem koniecmoSci rgcznego
przenoszenia pr6bki migdzy dwoma aparatami Zamawiaj4cy wymaga bezpoSredniego pol4czenia modul6w bez
do datkowe go ur zqdzenia?
OdpowiedZ - zgodnie z SIWZ

10. Czy Zamawiaj1cy wyrazi zgodg na zaoferowanie testu do oznaczaniaUlBC zamiast TIBC? WartoSi
parametru TIBC okreSlana jest automatycznie przez analizator, wykorzystujqc omaczone wartoSci parametr6w
UIBC i Fe dla danej pr6bki badanej
Odpowiedz - dopuszczamy

ll. Cry ze wzglgdu na wyspecyfiikowanie przezZamawiaj4cego w formularzu cenowym doSi zraczrej iloSci
oznaczen Hbalc, Zamawiajqcy :uqYmaga zaoferowania testu gotowe go do uirycia, nie wymagaj4cego
pr4l gotowyw ania p o za p okladem analizator a2
OdpowiedZ - TAK

12. Czy Zamawiaj4cy wymaga aby wszystkie testy wyspecyfikowane w formularzu cenowym wykonywane
byty na jednym zintegrowanym systemie?
OdpowiedZ - TAK

13. Czy pod okreSleniem "Automatyczne wczylywanie do analizatora pehrej kr4rwej kalibracyjnej"
Zamawiajqcy rozumie prekalibracjg fabryczn4 odczynnik6w i brak koniecznoSci wykonania pelnej 6-punktowej

krrywej kalibracyj nej pr zez U Llrtkownika?
OdpowiedZ - zgodnie z SIWZ

14. Czy podana w formularzu cenowym liczba oznaczeh zawierar6wniez tesly przeznaczone na kalibracj e?
OdpowiedZ - TAK

15, Dot. formularza cenowego lp. 34 TIBC
Czy Zamawiaj4cy zgodzi sie na zaoferowanie zestawu odczynnikowego dla oznaczaniabadania UIBC? Wyniki
dla TIBC s4 wyliczane automatycmie na podstawie otrzymanych wynik6w z oznaczefbadari UIBC i zelazo.
OdpowiedZ - dopuszczamy

Dotyczy Pakietu nr 5, pkt. 6. parametr6w wymaganych:
16. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiajacy wymaga aby analizator posiadat mozliwoSd automatycznego
powiadomienia operatora o zblizajacym sig zapelnieniu pojemnika na odpady?
OdpowiedZ - zgodnie zSIWZ

lT.Dotyczy Pakietu nr 5, pkt. 7. parametr6w wymaganych:
Czy Zamawiaj4cy dopuSci mozliwoSc zaoferowania analizatorawsp6lpracujacego zprob6wkami stoZkowymi, z
podwyZszonym dnem i okraglym dnem, kt6rych dlugoSi mieSci sig w zakresie 65-115 mm i Srednicy 13-16
mm?
OdpowiedZ - dopuszczamy

18. Dotyczy Pakietu nr 5, poz. I tabeli asorfymentowo-cenowej:
Czy Zamawiajqcy uzna za spelniony warunek moZliwoSi zaoferowaniapask6w testowych do automatycznego
analizatoraumoZliwiaj4cychaznaazatie 9 parametr6w,bezcigharuwla6ciwego l<t6ry oznaczanyjest
automatyczni e przez analizator met. refraktometrii?
OdpowiedZ - dopuszczamy

19.Wzor Umowy
$ I ust. 16

Czy Zamawiaj1cy wyrazi zgodE na zmiang ,,godzin" na ,,godzin w dni robocze"?
OdpowiedZ - zgodnie z SIWZ

ust. 17

Czy Zamawiaj1cy wyrazi zgodg na zmiang zapisu:
Wykonawca zapewnia kontakt z tn?ynierami serwisu przez calq, dobg, w dni robocze i Swigta.
na
MozliwoSi zgtraszania awarii i usterek non-stop tj.2417 . Mo2liwoS6 kontaktu telefonicznego zlnirynierem
Serwisu/Specj alist4 Techni cznym?

F'uir{icx4rtrc/s
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OdpowiedZ - zgodnie z SIW Z

Par. I ust. 6 Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodg na zmiang slowa ,,op62nienia,' na ,,zwloki,,?
OdpowiedZ - TAK

Par. I ust. 16 Czy Zamawiajqcy wyrazizgodgnazmiang,,24godzin" na 3 dni zgodnie zpar.4 ust. I pkt lc)?
OdpowiedZ - zgodnie z SIWZ

Par. I ust. l7 Czy Zamawiaj1cy wyrazi zgodg na usunigcie niniejszego postanowienia umowy?
OdpowiedZ- zgodnie z SIWZ

Par. 2 ust. 9 Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodg na to aby termin platnoSci byt liczony od daty wystawienia faktury?
Uzasadnienie:
Utrzymanie zapisu w obecnej postaci spowoduje, i2 niemozliwe bgdzie dokladne okreSlenie terminu platnosci.
OdpowiedZ - zgodnie z SIWZ

Par. 3 ust. 2 Czy Zamawiaj4cy dopuSci, aby zam6wienia byty skladane takae zapoSrednictwem pocrty
elekhonicznej?
OdpowiedZ - TAK

Pat. 5 Czy na podstawie art. 31 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz.
ll82 ze nn.)- Zamawiaj4cy- jako administrator danych osobowych, kt6re mog4 najdowat sig na aparatach
bgd4cych przedmiotem zam6wienia i do kt6rych w zwiqzku z prawidlow4 realizacj4 obowi4zk6w wynikaj4cych
z umowy o udzielenie zam6wienia publicznego, tj. przyl4czenie do sieci, dokonywanie przeg74d6w, Swiadczenie
uslug serwisowych moze mieC dostgp Wykonawca, Wrazi zgodg na zawarcie umowy powierzenia
ptzetwarzania danych osobowych? Dostgp do danych osobowych wynikaj4cy zrealizacji obowi4zk6w
zawafich w umowie stanowi przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy 229 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r.,poz. ll82 ze m). Umowa powierzenia przetwarzania danych
osobowych zawarta zostalaby z wykonawc4 jako procesorem wg zal4czonego wzoru

OdpowiedZ -Zamawiajqcy dopuszcza zal4czony wz6r umowy.

Informujemy, 2e zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2

Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p6in.

wszystkich wykonawc6w, kt6rym przekazano SIWZ.

c/s

ustawy z dnia 29 styczria 2004 roku Prawo Zam6wieri

zm.), stanowisko Zamawiaj4cego zostalo rozeslane do

tqt M.lrcdldw leihaula

FublicxrphSprawg prowadzi - Anna Jastzqbska
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