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Samodzielny Publiczny                                                                                                  Międzyrzec Podlaski, 16-03-2020 r. 
Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Międzyrzecu Podlaskim 
ul. Warszawska 2-4                              
21-560 Międzyrzec Podlaski 

 
Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn:  
„sukcesywna dostawa odczynników do pracowni serologii transfuzjologicznej  
z dzierżawą urządzeń dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Samodzielnego  
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim”, znak sprawy 
4/2020/PN. 

                                                                                                                                                                                 

O D P O W I E D Z I 
na zapytania do treści SIWZ 

 

W związku ze złożonymi pytaniami, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim, udziela poniższych wyjaśnień, które nie modyfikują treści ogłoszenia o 
zamówieniu.    
 

1. Dotyczy Załącznik Nr 2.2, pkt. 2,16 
Zamawiający podał, że w ciągu 48 miesięcy zmierza wykonać 75 000  badań, co dziennie daje ok. 50-60 
badań na dobę.  Czy w związku z powyższym Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora o 
wydajności 70 ozn/godzinę, z podajnikiem na 20 próbek (możliwość dostawiania próbek w trakcie 
pracy podajnika),  który w zupełności wystarczy na całodobowe zapewnienie ciągłości pracy?  
Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie proponowanego analizatora. 
 

2. Dotyczy Załącznik Nr 2.2, pkt. 4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby rozdział WBC oparty był o metodę fluorescencyjnej cytometrii 
przepływowej z wykorzystanie źródła laser o wysokiej trwałości. Dodatkowe barwienie w metodzie 
cytometrii pozwoli  na  jeszcze dokładniejsze rozdzielenie populacji WBC (barwienie kwasów 
nukleinowych). Jest to aktualnie jedna z najlepszych metod dostępnych na rynku. 
Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie proponowanego rozwiązania. 

 
3. Dotyczy Załącznik Nr 2.2, pkt. 8, 9, 10, 11, 12 

1) Czy Zamawiający pisząc górne minimalne zakresy liniowości, ma na myśli ich wartości z pierwszego 
pomiaru bez rozcieńczenia próbki, które wpływa na zmniejszenie wiarygodność wyniku? 
Odp. Zamawiający ma na myśli liniowość z uwzględnieniem rozcieńczenia próbki. 

 
2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, którego zakresy liniowości z 

pierwszego pomiaru, bez wstępnego rozcieńczenia wynoszą: dla  WBC 0 – 440 x 103 /µl, RBC 0 – 
8,6 x 106 /µl, Hb 0 – 26 g/dl, PLT 0 – 5 000 x 103 /µl, Ht 0 – 75 %? 
Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie proponowanego analizatora. 

 
4. Dotyczy Załącznik Nr 2.2. 

1)  Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany analizator posiadał możliwość oznaczeń w płynach z 
jam ciała pod warunkiem, że oznaczenia odbywać się będę bez dodatkowych odczynników? 

 Odp. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga zaoferowanie proponowanego analizatora. 
 

2) Czy Zamawiający wymaga, aby analizator wyposażony były w czujnik ścieków? 

  Odp. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga zaoferowanie proponowanego rozwiązania. 
 

3) Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty min. 5 opinii użytkowników potwierdzających 
dokładność, precyzję i powtarzalność uzyskiwanych wyników na oferowanym modelu analizatora, 
pochodzących z laboratoriów diagnostycznych zlokalizowanych w szpitalach dyżurujących / 
pracujących całodobowo w Polsce? 

   Odp. Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza proponowane rozwiązanie. 
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4) Czy Zamawiający uczestnicząc w zewnątrzlaboratoryjnym programie kontroli jakości badań 
COBJwDL w Łodzi wymaga aby grupa porównawcza obejmowała min. 30 użytkowników 
oferowanego modelu analizatora, dzięki czemu analizator jest dokładniej skontrolowany. 

    Odp. Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza proponowane rozwiązanie. 
 

5. Dotyczy załącznika nr 2.2 pkt. 5 
Czy Zamawiający wymaga, aby oznaczane i raportowane na wyniku niedojrzałe komórki obejmowały 
młode formy leukocytarne oraz atypowe limfocyty? 
Odp. Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza proponowane rozwiązanie. 

 
6. Dotyczy załącznika nr 2.2 „Wymagane warunki dla analizatora hematologicznego” - pkt. 4 

Czy Zamawiający wymaga, aby rozdział WBC odbywał się w oparciu o cytometrię przepływową oraz 
pomiar absorbancji światła? 
Odp. Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza proponowane rozwiązanie. 

 
7. Dotyczy załącznika nr 2.2 „Wymagane warunki dla analizatora hematologicznego” - pkt. 8 

Czy Zamawiający zezwala, aby oferowany analizator hematologiczny posiadała zakres liniowości w 
trybie z rozcieńczeniem automatycznym dla WBC od 0 do 360 tys/ul, dla RBC od 0 do 8 000 tys/ul, dla 
PLT od 0 do 3800 tys/ul, dla Hgb od 0 do 24 g/dl, Hct od 0 do 67 % ? 
Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie proponowanego analizatora. 

 
8. Dotyczy załącznika nr 2.2 „Wymagane warunki dla analizatora hematologicznego” 

Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany analizator hematologiczny posiadał oprogramowanie w 
języku polskim? 
Odp. Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza proponowane rozwiązanie. 

 
9. Dotyczy załącznika nr 2.2 „Wymagane warunki dla analizatora hematologicznego” 

Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany analizator hematologiczny posiadał podajnik na 100 
probówek? 
Odp. Zamawiający nie wymaga. 
 

10. Dotyczy załącznika nr 2.1 „Formularz asorytmentowo-cenowy” 
W celu dokładnego oszacowania oferty prosimy o podanie ilości wykonywanych badań CBC oraz 
CBC+DIFF. 
Odp. Zamawiający podaje. 
Aparat HEMATOLOGICZNY 75 000 badań w tym: 25% CBC oraz 75% CBC+DIFF. 
 

11. Dotyczy SIWZ, Zał. 6 do SIWZ, Wzór umowy na  dostawę odczynników, krwi kontrolnej oraz materiałów 
zużywalnych niezbędnych do eksploatacji analizatora hematologicznego:  
1) §3 ust. 5: 

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. 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 
2) §3 ust. 7: 

Czy Zamawiający dopuści możliwość dosyłania faktury papierowej po dostawie towaru lub w 
formie elektronicznej na e-mail w formacie pliku pdf? 
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Ze względu na stosowaną przez Wykonawcę politykę bezpieczeństwa i ochronę danych stanowiących 
informację handlowe, faktury wystawiane są przez pracownika Wykonawcy w biurze w dniu dostawy 
towaru do Zamawiającego, a sam przedmiot dostawy jest wysyłany do Zamawiającego z magazynu 
Wykonawcy, który znajduje się w innej lokalizacji niż biuro. Nie istnieje zatem fizycznie możliwość by 
faktura była dostarczona Zamawiającemu wraz z zamówionym i dostarczonym towarem. Wraz z 
towarem Wykonawca załącza dokument dostawy, potwierdzający ilość, rodzaj towaru będącego 
przedmiotem dostawy, natomiast faktura VAT wysyłana jest pocztą po wykonaniu zamówienia.  
Jeżeli tak prosimy o zmianę ww. postanowienia poprzez dodatnie zapisu „Zamawiający wyraża zgodę 
na przesyłanie faktur elektronicznych na następujący adres poczty elektronicznej...................................”. 
Odp. Zamawiający zmienia postanowienie §3 ust. 7 wzoru umowy w ten sposób, że otrzymuje on 
brzmienie: „Terminem realizacji dostawy cząstkowej jest data otrzymania towaru. Zamawiający 
wyraża zgodę na przesyłanie faktur elektronicznych na następujący adres poczty elektronicznej: 

sekretariat@spzozmc.pl” 
 
3) §4 ust. 4: 

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.” 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 
4) §9 ust. 4: 

Ze względu na długotrwały okres obowiązywania umowy  tj. 48 miesięcy prosimy o zmianę zapisu 
z „dwu-krotnego” na „czterokrotnego”. 

Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 
5) §10 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. 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

12. Dotyczy SIWZ, Zał. 6 do SIWZ, Wzór umowy na dzierżawę analizatora hematologicznego: 
1) §2 ust. 3 pkt d) 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie czasu reakcji serwisu na zgłoszenie awarii 
poprzez dodanie zapisu „w dni robocze”? 

 Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 
2) §4 ust. 6  

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.” 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 
3) §6 ust. 4 

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. 

 Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 
4) §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. 

 Odp. Zgodnie z SIWZ. 

mailto:sekretariat@spzozmc.pl
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13. Dotyczy SIWZ: 

Z uwagi na wejście w życie nowych przepisów o ochronie danych osobowych, celem właściwego 
zabezpieczenia dokumentacji przez obie Strony, prosimy o dołączenie do umowy głównej - umowy 
powierzenia przetwarzania danych osobowych. 
Dostęp do danych osobowych przez Wykonawcę może nastąpić w sytuacji serwisowania 
dzierżawionych urządzeń. Inżynier serwisu może mieć wówczas potencjalnie dostęp do danych 
pacjenta. 

 Odp. Zamawiający dołącza do umowy głównej – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych 
osobowych. 

 
 
 
 
 

 
 

 


