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do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy:  przetargu nieograniczonego na zakup odczynników i materiałów kontrolnych do
analizatora SYSMEX K-4500 wraz z usługą serwisowania aparatu oraz dzierżawą

analizatora wraz z komputerem, drukarka, UPS i oprogramowaniem, kompatybilnego z
posiadanym SYSMEX K-4500, oraz innych odczynników   dla  SPZOZ Sanok 

 nr postępowania SPZOZ/PN/02/2018

DOTYCZY  przedmiotu zamówienia i wzoru umowy

Pytanie nr 1 – dot.  SIWZ, Rozdział XII, Punkt 2.3), lit. a):
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  złożenie  w  wyznaczonym  terminie,  w  przypadku  wezwania
Zamawiającego do uzupełnienia aktualnych dokumentów i oświadczeń, jedynie Deklaracji Zgodności
producenta potwierdzającej spełnienie wymagań zasadniczych Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady nr 98/79/WE z dnia 27 października 1998 r. w sprawie wyrobów medycznych używanych do
diagnozy in vitro bez certyfikatu zgodności wystawionego przez jednostkę notyfikującą? 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dyrektywy, wytwórca wyrobów medycznych do diagnostyki in
vitro, innych niż wyroby medyczne do diagnostyki in vitro z wykazu A i z wykazu B, czyli  tzw.
wyrobów do diagnostyki in vitro „niesklasyfikowanych”, do których zostały zakwalifikowane przez
wytwórcę oferowane przez naszą firmę analizatory hematologiczne wraz z wyposażeniem niezbędnym
do wykonywania badań, w celu oznakowania wyrobu znakiem CE przeprowadza samodzielnie, bez
udziału jednostki notyfikowanej, ocenę zgodności z zastosowaniem procedury deklaracji zgodności
WE oraz sporządza deklarację zgodności przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu. Przeprowadzenie
oceny zgodności upoważnia do naniesienia na wyrób oznakowania CE. W rezultacie sporządzona
Deklaracja Zgodności potwierdza oznakowanie wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro znakiem
CE  oraz  dopuszczenie  do  obrotu  i  używania  na  terenie  Polski.  Ponadto  wytwórca  lub  jego
autoryzowany  przedstawiciel  poprzez  Deklarację  Zgodności  zapewnia  i  oświadcza,  że  wyrób
medyczny  do  diagnostyki  in vitro,  dla  którego Deklaracja Zgodności  została  wystawiona spełnia
odnoszące się do tego wyrobu wymagania.  

Mając na uwadze powyższe, skoro jednostka notyfikowana nie bierze udziału w procedurze oceny
zgodności naszego wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro, nie wydaje w odniesieniu do niego
certyfikatu zgodności.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
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Pytanie nr  2 – dot. Załącznik nr 1 do SIWZ, pkt. 2.1: 
Czy Zamawiający wyrazi  zgodę  na  doprecyzowanie  zapisu  dotyczącego  czasu dostaw zamówień
cząstkowych towaru poprzez wyrażenie: „wynosi ... dni roboczych (max. 4 dni)”?
Jeżeli tak, prosimy o odpowiednią modyfikację §2 ust. 4 Wzoru umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ).

Odpowiedź: Zamawiający  wyraża  zgodę.   Wobec  powyższego  §2  ust.  4 otrzymuje  następujące
brzmienie.  „Realizacja zakupów odbywać się będzie na podstawie pisemnych zamówień składanych
przez Zakład Analityki  SPZOZ Sanok w terminie nie dłuższym niż ........ dni roboczych  max 4 dni) od
daty złożenia zamówienia. Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy
Zakładu Analityki dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.”

Dotyczy  SIWZ, Wzór umowy dostawy – Załącznik nr 4 do SIWZ:
Pytanie nr  3 – §2 ust. 3: 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub rezygnacji z ustalonej ilości asortymentu. W
związku  z  powyższym  prosimy  o  zastrzeżenie,  iż  ograniczenie  zamawianego  asortymentu  nie
przekroczy  20%  poprzez  dodanie  zapisu  w  brzmieniu:  „przy  czym  zmniejszenie  zamawianego
asortymentu nie przekroczy 20%”.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4  – dot. §2 ust. 8: 
Zamawiający wymaga, aby termin ważności zaoferowanych materiałów wynosił minimum 6 miesięcy
od daty dostawy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z tego zapisu krwi kontrolnej, której
termin ważności od daty dostawy wynosi min. 2 miesiące od daty dostawy zgodnie z harmonogramem
dostaw? 
Wykonawca wskazuje, iż krew kontrolna jest materiałem o krótkim terminie ważności ze względu na
rodzaj materiału i nie ma krwi kontrolnej o terminie ważności dłuższym niż 2-3 miesiące od daty
dostawy.

Jeżeli tak, prosimy o uzupełnienie niniejszego zapisu poprzez dodanie zdania: „z wyłączeniem krwi
kontrolnej, dla której termin ważności jest zgodny z harmonogramem dostaw materiału kontrolnego
dostępnym na stronie internetowej Wykonawcy: www……………….pl”.

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie nr  5  – dot. §3 ust. 3: 
Prosimy o modyfikację ww. postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej
naliczana  była  od  wartości  zamówienia,  obejmującego  dostawę  substancji  i  preparatów
niebezpiecznych, nie zaś od wartości umowy.
Zastrzeżenie kary umownej naliczanej od wartości umowy będzie miało charakter rażąco zawyżony.
W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary
umownej.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr  6 – dot. §4 ust. 2 i 3:
 Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  doprecyzowanie  zapisu  dotyczącego  przypadku  zwłoki  w
dostawie zamówień cząstkowych towaru poprzez wyrażenie: „niż 2 dni robocze”?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
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Pytanie nr  7 – dot. §4 ust. 10: 
Prosimy o doprecyzowanie postanowienia zwrotem w następującym brzmieniu: „…ustawowe odsetki
za niepłacenie faktur w terminie, zgodnie z  Ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z
dnia 8 marca 2013 r. (…).”
Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji w §4 ust. 10 i otrzymuje on następujące brzmienie; 

„Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu ustawowe odsetki za niepłacenie faktur w terminie
zgodnie z  Ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r.,  jednak
nie może naliczać innych, dodatkowych opłat za niepłacenie faktur w terminie. Wykonawca może na
pisemny wniosek Zamawiającego odstąpić od naliczania  odsetek określonych w niniejszym ustępie.”

Pytanie nr  8 – dot. §4: 
Prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia wzoru umowy poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:
„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części
umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego, z wyłączeniem
okoliczności, o której mowa w §5 ust. 1 niniejszej umowy”.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr  9 – dot. §9 ust. 1: 
Prosimy  o  usunięcie  zapisu  „którego kopię  należy  dostarczyć  Zamawiającemu wraz  z  fakturą”  i
dopuszczenie aby  list przewozowy (dokument dostawy) został przekazany Zamawiającemu wraz z
dostarczonym towarem, natomiast faktura VAT przesłana w dniu wysyłki towaru za pośrednictwem
poczty.
Powyższa zmiana podyktowana jest kwestiami stricte logistycznymi. Wykonawca wskazuje, iż wraz z
dostarczonym  towarem  przekazuje  Zamawiającemu  list  przewozowy  (dokument  dostawy)
potwierdzający  ilość  i  rodzaj  towaru  będącego  przedmiotem  dostawy,  natomiast  pracownik
Wykonawcy wystawia faktury VAT w biurze znajdującym się w innej lokalizacji niż magazyn, a
następnie wysyła ją w dniu wysyłki towaru za pośrednictwem poczty.

Powyższa  prośba  umożliwiłaby  Wykonawcy  zagwarantowanie  rzetelnego  wywiązania  się  pod
względem logistycznym z zobowiązań dotyczących dostaw odczynników wobec Zamawiającego.

Odpowiedź:  Zamawiający  wyraża  zgodę  na  usunięcie  zapisu  „którego  kopię  należy  dostarczyć
Zamawiającemu wraz z fakturą” i wymaga dostarczenia faktury wraz z towarem lub przesłana faktury
w dniu wysyłki towaru za pośrednictwem poczty.

Pytanie nr  10 – dot. §10: 
Prosimy o uzupełnienie postanowienia zapisem w brzmieniu:
„ lub do czasu  wyczerpania całkowitej wartości umowy określonej w §8 ust. 1 niniejszej umowy”.

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy SIWZ, Wzór umowy dzierżawy – Załącznik nr 4 do SIWZ:

Pytanie nr 11 – dot. §2 tiret 3: 
Z uwagi  na powiązanie ww. umowy z umową  dostawy prosimy o zmianę  zapisu „licząc od dnia
dokonania instalacji i uruchomienia analizatora” na zapis odpowiadający okresowi obowiązywania
umowy w zakresie dostaw odczynników.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
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Pytanie nr  12 – dot. §14: 
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. 1228 ze 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    poinformowania    Zamawiającego    o    każdym    przypadku    naruszenia
bezpieczeństwa danych. 

1. Zachowanie poufności informacji, o których mowa w ust. 1  obowiązuje Wykonawcę także po
rozwiązaniu umowy. 

2. 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 14
dniowego okresu wypowiedzenia. 

 Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę i dodaje powyższe zapisy jako   §2 ust. 9   .

UWAGA:
Wobec udzielonych wyjaśnień  na zapytania Wykonawców mających wpływ na zaoferowany

przedmiot  zamówienia,   należy  indywidualnie  uwzględnić  zmiany  w  ofercie  w  formularzu

cenowym przedmiotu zamówienia.

Z poważaniem
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