
  Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/          /18                                 Data: 03.07.208 r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników biochemicznych wraz z dzierżawą 
2 analizatorów na potrzeby „Pro-Medica" w Ełku Sp. z o. o. . (Znak postępowania: 2770/2018).

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.  Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze
zm.,) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

Dotyczy SIWZ: 

Dotyczy poz. 24 tabeli "Opis przedmiotu zamówienia", Załącznik nr 1 do SIWZ:
Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji możliwość zaoferowania odczynnika do oznaczania bilirubiny sprzężonej
(bezpośredniej)?
Odp: Tak. 

Dotyczy poz. 32 tabeli "Opis przedmiotu zamówienia", Załącznik nr 1 do SIWZ: :
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu do oznaczania UIBC zamiast TIBC? Wartość parametru
TIBC określana jest automatycznie przez analizator, wykorzystując oznaczone wartości parametrów UIBC i Fe dla
danej próbki badanej. 
Odp: Tak
Jeśli tak, to czy wyspecyfikowana ilość oznaczeń TIBC należy dodać do poz. żelaza?
Odp: Tak. 

Dotyczy pkt. 4 II wymaganych parametrów analizatora głównego Załącznik nr 1 do SIWZ: , :
Czy  Zamawiający  uzna za spełniony  warunek możliwość  zaoferowania  analizatora  wyposażonego w kolorowy
monitor?
Odp: Dopuszcza  ale nie wymaga. 

Dotyczy pkt. 7 II wymaganych parametrów analizatora głównego, Załącznik nr 1 do SIWZ: : 
Czy  Zamawiający  dopuści  możliwość  zaoferowania  analizatora  umożliwiającego  wstawienie  na  pokład  32
odczynników plus mającego możliwość oznaczania 4 elektrolitów?
Odp:   Dopuszcza  ale nie wymaga. 

Dotyczy pkt.24 II wymaganych parametrów analizatora głównego, Załącznik nr 1 do SIWZ: :  
Prosimy o wyrażenie zgody aby ostrzeżenia o szkodliwości opisane były za pomocą zharmonizowanych symboli i 
rozpoznawalnych kodów? 
Odp: Dopuszcza. ale nie wymaga. 

Dotyczy pkt. 2 III wymaganych parametrów analizatora dodatkowego, Załącznik nr 1 do SIWZ:
Czy  Zamawiający  dopuści  możliwość  zaoferowania analizatora z  2013  roku  produkcji,  po  pełnym  przeglądzie



serwisowym i z pełną gwarancją bezpłatnego serwisu na cały okres trwania umowy?
Odp:  Dopuszcza  ale nie wymaga. 

Dotyczy pkt. 11 IV wymaganych parametrów analizatora głównego i dodatkowego, Załącznik nr 1 do
SIWZ:

Prosimy o wykreślenie ww wymagania ponieważ Wykonawcy nie są w stanie dostarczyć Świadectwa jednostki
szpitalnej biorącej udział w tym badaniu i pracujących na oferowanym analizatorze, gdyż jako podmioty nie biorą
udziału w badaniu biegłości COBJwDL i jako takie nie mają dostępu do takich dokumentów. W zamian możemy
dostarczyć oświadczenie o ilości laboratoriów biorących udział w kontroli COBJwDL i pracujących na oferowanym
analizatorze. Dane o ilości laboratoriów są również publikowane w "Diagnostyce Laboratoryjnej".
Odp: Zamawiający odstępuje od w/w warunku. Modyfikacja Opis Przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr 1. 

1. Prosimy o zgodę na edytowanie formularza cenowego tak, aby można było uwzględnić kalibratory, kontrole 
i materiały zużywalne.

Odp: Zamawiający dokonał modyfikacji Formularza Asortymentowo-Cenowego w dniu 29.06.2018 r. 

Dotyczy wzoru umowy
Dot. Załącznik nr 5 do SIWZ - Projekt umowy

Par. 2 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin dostawy analizatora wynosił  21 dni od daty podpisania 
umowy a termin ich instalacji 7 dni od daty dostarczenia?
Odp:  Dopuszcza  ale nie wymaga. 

Par. 2 ust. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin ważności przedmiotu umowy wynosił minimum 6 miesięcy
od dnia dostawy?
Odp: Zamawiający pozostawia zapisy umowne b/z. 

Par. 2 ust. 12 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby niezrealizowana wartość umowy nie mogła być większa niż 20%
wartości umowy?
Odp: Nie.

Par. 2 ust. 16 pkt 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie niniejszego postanowienia umowy poprzez
wskazanie liczby osób, które mają zostać poddane szkoleniu, o którym mowa w niniejszym postanowieniu umowy?
Odp: Nie. 

Par. 2 ust. 17 pkt 1, pkt 2, pkt 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę "bezpłatne", ,,bezpłatny’’ na ,,w ramach 
czynszu dzierżawnego? 
Odp: Zamawiający pozostawia zapisy b/z. 

Par. 2 ust. 17 pkt 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, by obowiązek wymiany dotyczył wyłącznie wadliwego
elementu, a nie całego aparatu?
Odp: Nie.

Par. 3 ust. 1 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?
Odp: Tak.

Par.  3  ust.  11,  Par.  7  ust.  3  Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zmianę  niniejszego  postanowienia  tak,  aby
skorzystanie z zakupu interwencyjnego (wykonania zastępczego) wykluczało zastosowanie kar umownych?
Odp: Nie. 



Par. 5 ust. 1 pkt 2, Par. 5 ust. 2 pkt 2  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty
wystawienia faktury?
Uzasadnienie:
Utrzymanie zapisu w obecnej postaci  spowoduje, iż niemożliwe będzie dokładne określenie terminu płatności.
Odp: Nie. 

Par.  7 Czy Zamawiający wyrazi  zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu:  „Zamawiający może w każdym
czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.’’
Odp: Nie. 

Par. 7 ust. 1 lit. a, lit. b Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa  „opóźnienia” na  „zwłoki”?
Odp: Nie. 

Par. 7 ust. 1 lit. a, lit. b Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej na 100zł?
Odp: Nie. 

Par. 7 ust. 1 lit. d 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.
Odp: Nie. 

Par. 7 ust. 2, Par. 10 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do rozwiązania umowy przysługiwało
po  bezskutecznym  pisemnym  wezwaniu  Wykonawcy  do  należytego  wykonania  umowy  z  wyznaczeniem
dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?
Odp: Nie. 

Par. 7 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "dni" na "dni robocze"?
Odp: Tak. Modyfikacja Projektu Umowy – Załącznik nr 5

Załącznik nr 5 do SIWZ- projekt umowy , paragraf 2 , punkt 17, podpunkt 6 

Czy zamawiający wyrazi zgodę, aby w przypadku 3 krotnej awarii tego samego podzespołu wymieniona została
wadliwa część, a nie cały aparat?
Odp: Nie.

Dotyczy: Przedmiot zamówienia

Czy w załączniku nr 1 do SIWZ w tabeli II „wymagany parametr/warunek Analizator główny” w pkt. 1., pod pojęciem
„podajnik  próbek”  Zamawiający  rozumie  także  takie  rozwiązanie,  że  aparat  umożliwia  wstawienie  na  pokład
analizatora  i  wyjmowanie  z  analizatora  statywów  z  próbkami  w  dowolnym  momencie  pracy  analizatora  bez
jakiegokolwiek zatrzymywania jego pracy?

Odp: Ma być podajnik automatyczny. Zgodnie z SIWZ. 



Czy w zał. nr 1 do SIWZ w tabeli II w pkt. 2., Zamawiający dopuści analizator fabrycznie nowy, rok produkcji 2016?

Odp: Nie. Analizator główny 2018 r. 

Czy w zał. nr 1 do SIWZ w tabeli II w pkt. 16., Zamawiający dopuści 5 odczynników (AST, ALT, GGTP, ALP, Fe)
wymagających przygotowania przed wstawieniem na pokład analizatora poprzez połączenie dwóch płynnych części
składowych  (przelanie  R2  do  R1),  a  w  przypadku  żelaza  także  dodanie  kapsułki  kwasu  askorbinowego  jako
aktywatora?  

Odp: Dopuszcza  ale nie wymaga. 

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy w zał. nr 1 do SIWZ w tabeli II pkt. 16., Zamawiający wymaga aby
Oferenci zaoferowali  płynne, gotowe do użycia materiały kontrolne?

Odp: Dopuszcza ale nie wymaga. 

Czy w zał. nr 1 do SIWZ w tabeli IV w pkt. 5., Zamawiający dopuści materiały zużywalne - naczynka typu CUP,
innego producenta niż producent aparatu?  

Odp:  Dopuszcza  ale nie wymaga. 

Czy naczynka typu CUP mają służyć jako naczynka do próbek pediatrycznych? Uzasadnienie: naczynka typu CUP
dla próbek pediatrycznych mają objętość martwą poniżej  50ul,  natomiast  inny typ naczynek CUP ma objętość
martwą standardową równą/większą 100ul.

Odp: Dopuszcza CUP jako naczynka pediatryczne. 

Czy w zał.  nr  1 do SIWZ w tabeli  IV w pkt.  5.,  Zamawiający dopuści  dwa odczynniki  bez kodów kreskowych
z kalibratorem (mleczany, UIBC) innego producenta niż producent aparatu?

Odp:  Dopuszcza  ale nie wymaga. 

Czy  w zał.  nr  1  do  SIWZ w tabeli  IV  w  pkt.  5.,  Zamawiający  wymaga   niezależnego czy  od  producenckiego
materiału do kontroli jakości?

Odp: Zamawiający  dopuszcza zarówno niezależny jak i od producencki materiał do kontroli jakości. 

Zwracamy się  z  prośbą o doprecyzowanie,  czy w zał.  nr  1  do SIWZ w tabeli  II  w pkt.  11.  (oddzielne igły  do
pipetowania odczynników i próbek) Zamawiający wymaga trzech oddzielnych igieł: do próbek (1), do odczynników
(2), do ISE (3)?   Uzasadnienie: oddzielne ramiona zapobiegają kontaminacji – przeniesienia materiału badanego
i próbki. 

Odp: Dopuszcza  ale nie wymaga. 

Prosimy o doprecyzowanie, czy w zał. nr 1 do SIWZ w tabeli II w pkt. 8, Zamawiający wymaga możliwości ciągłego
doładowania odczynników w trakcie pracy bez zatrzymywania lub pauzowania analizatora?

Odp: Dopuszcza doładowanie w trakcie pracy lub w trybie pauzy, 

Prosimy o doprecyzowanie, czy w zał. nr 1 do SIWZ w tabeli II w pkt. 15., Zamawiający wymaga bezobsługowych
elektrod Na, Cl, K?

Odp:  Dopuszcza  ale nie wymaga. 



Prosimy o doprecyzowanie, zał. nr 1 do SIWZ w tabeli IV  w pkt. 9., w jakiej zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości
ma zapewnić udział Oferent?

Odp: Program Łódzki. 

Prosimy o doprecyzowanie, zał. nr 1 do SIWZ w tabeli II w pkt. 19., czy seria materiału kontrolnego powinna być
dłuższa niż 12 miesięcy, co należy potwierdzić aktualną metryczką kontroli?

Dopuszcza dłuższy niż 12 miesięcy nie krótszy niż 6 miesięcy, 

Dotyczy: Załącznik nr 5 do SIWZ
§ 12 ust. 3) Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT dla produktu w przypadku uzasadnionej przez producenta
zmiany klasyfikacji wyrobu i możliwości zastosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy 
o VAT?

Odp: Tak. 

(§ 12 ust. 3) Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany
klasyfikacji  wyrobu  i  braku  możliwości  dalszego  stosowania  uprzywilejowanej  stawki  VAT,  zgodnie  z  zapisami
Ustawy o VAT, z jednoczesnym podwyższeniem ceny jednostkowej brutto?

Odp: Nie. 

(§ 7 ust. 1 lit. d) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 10% wartości
NETTO 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 nie budzi wątpliwości dysproporcja
między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

Odp: Nie. 

(§ 7 ust. 1 lit. a-c) Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu kar umownych, których suma nie
przekroczy 10% wartości netto przedmiotu Umowy?

Odp: Zamawiający łączną wysokość kar umownych określił w § 7 ust. 4 projektu umowy. 

Czy Zamawiający po podpisaniu umowy, w trakcie jej realizacji dopuści możliwość dostarczania dokumentacji 
produktowej do dostaw (specyfikacje produktów, MSDS) w formie elektronicznej?

Odp: Tak. 

(§ 4) Czy Zamawiający wprowadzi zapis o ubezpieczeniu aparatu na czas trwania umowy przez Zamawiającego?
W naszej  opinii  to po stronie Zamawiającego powinno leżeć ubezpieczenie aparatu, ponieważ Wykonawca nie
posiada wiedzy, m.in. o warunkach lokalowych Zamawiającego, alarmach i innych zabezpieczeniach w pracowni,
do której przeznaczony jest oferowany aparat. W związku z powyższym zwracamy się z wnioskiem o wprowadzenie
zapisu,  że  Zamawiający  zobowiązuje  się  w  terminie  7  dni  roboczych  do  ubezpieczenia  aparatu  od  kradzieży
i pożaru  oraz  do  dostarczenia  Wykonawcy  kopii  polisy  wraz  z  potwierdzeniem zapłaty  składki.  Przedmiotowa
polisa będzie zawierała cesję praw z polisy na spółkę Argenta.

Odp: Nie. 

(§ 4) Czy Zamawiający wprowadzi zapis o odpowiedzialności  Zamawiającego za wszelkie uszkodzenia wynikające
z nieprawidłowego użytkowania aparatu?



Odp:  Nie.  Zamawiający  w  §  4  ust.  1  zobowiązał  się  używać  urządzenie  zgodnie  z   zasadami  prawidłowej
eksploatacji. 

(§ 4) Czy Zamawiający dopuści możliwość konsultacji telefonicznych?

Odp: Tak. 

Dotyczy: SIWZ rodział VI punkt 2 ppkt 2 (katalogi lub ich strony)
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  załączenie  dokumentów  w  postaci  elektronicznej  na  płycie  CD  wraz
z oświadczeniem potwierdzającym zgodność kopii na płycie z elektronicznymi pierwowzorami?

Odp: Tak. 

W przypadku konieczności dostarczenia dokumentów w postaci papierowej,  czy Zamawiający wyrazi zgodę na
przesłanie ich w postaci zbindowanych tomów, gdzie  poświadczenie za zgodność będzie widniało tylko na
pierwszej stronie tomu dla jego pozostałych stron?

Odp: Tak. 

Z poważaniem


