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Wg rozdzielnika 

Dotyczy  postępowania o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu
nieograniczonego na  dostawę  odczynników  hematologicznych  wraz  z dzierżawą  dwóch
kompatybilnych analizatorów do Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim (Nr procedury
SPSSZ/34/D/2019). 

Pytanie nr 1.
Dotyczy SIWZ, Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ:
Zamawiający  wymaga terminu ważności asortymentu minimum 6 miesięcy liczony od dnia
dostawy”.
Uprzejmie  prosimy  o  uzupełnienie  ww.  punktu  zapisem  w  brzmieniu:  „nie  dotyczy  krwi
kontrolnej,  dla  której  termin  ważności  wynosi  do  2  miesięcy,  w  przypadku,  gdy ta  będzie
rozdysponowana  wg  harmonogramu  dostaw  materiału  kontrolnego,  dostępnym  na  stronie
www..............pl”.

Odpowiedź nr 1.
TAK. 
Nowe brzmienie zapisu:
C. z terminem ważności …..... miesięcy/ min. 6 miesięcy liczone od dnia dostawy (nie dotyczy
krwi kontrolnej, dla której termin ważności wynosi do 2 miesiecy, w przypadku gdy ta bedzie
rozdysponowana wg harmonogramu dostaw materiału kontrolnego),

Pytanie nr 2.
Dotyczy SIWZ, Opis przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr 6 do SIWZ:
Tabela – Analizator podstawowy, pkt 30;
Tabela – Analizator pomocniczy, pkt 26:
Czy Zamawiający wyraża zgodę aby zaoferowane analizatory posiadały wbudowane komputery
sterujące aparatem?.

Odpowiedź nr 2.
TAK.

Pytanie nr 3.
 Dotyczy SIWZ, Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ:
Pkt 1 E:
Uprzejmie prosimy o usunięcie zapisu: „pożądany termin płatności 90 dni”.
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Zgodnie z Ustawą z dnia 8 marca  2013 r.  o terminach zapłaty w transakcjach handlowych
(Dz.U. 2013 poz. 403) w Art. 8 ust. 2 termin płatności nie może przekraczać 60 dni: „Termin
zapłaty  określony  w  umowie  nie  może  przekraczać  30  dni,  liczonych  od  dnia  doręczenia
dłużnikowi  faktury  lub  rachunku,  potwierdzających  dostawę  towaru  lub  wykonanie  usługi,
a w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem
leczniczym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 2–4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej, termin ten nie może przekraczać 60 dni”.

Odpowiedź nr 3.
Tak.
Zamawiający zmienia zapis, na zapis: 
E: przy warunkach płatności …..... dni. (wymagany termin płatności minimum: 60 dni).

Pytanie nr 4.
 Dotyczy SIWZ, Projekt umowy – Załącznik nr 7 do SIWZ:
§11 ust. 1:
Uprzejmie prosimy o dookreślenie zapisu:
„za każdy rozpoczęty 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.

Odpowiedź nr 4.
Zamawiający zmienia dotychczasowy zapis w §11 ust. 1, na zapis: 
1. Wykonawca płaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

• w  wysokości  10%  wartości  brutto  nie  zrealizowanej  części  umowy,  gdy  Wykonawca
odstąpi od  umowy z własnej winy;

• w  wysokości  0,1%  wartości  brutto  towarów  nie  dostarczonych  w  terminie  za  każdy
rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy określony w §3 umowy, jednak nie
więcej niż 10% wartości towarów nie dostarczonych w terminie.

Pytanie nr 5.
Ochrona Danych Osobowych RODO:
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.

Odpowiedź nr 5.
Wykonawca wyłonionym w przetargu w chwili podpisania umowy, złoży oświadczenia nr 1a
dt. osób reprezentujących wykonawcę i 1b dt. osób wykonawcy realizujących prace w ramach
zawartej  umowy,  a  także  podpisze  umowę  powierzenia  przetwarzania  danych  osobowych.
Oświadczenia nr 1a i 1b oraz umowa powierzenia w załączeniu.

Pytanie nr 6.
Dotyczy: Załącznik nr 6
Opis przedmiotu zamówienia
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Analizator  podstawowy -  Parametry  bezwzględne  dla  analizatora  hematologicznego  5diff  –
1szt.
Pkt 21 „Pomiar PLT w dwu torach, w tym torze optycznym, parametr PLT-O jako parametr
diagnostyczny, raportowany na wyniku”
Zapytanie:
Prosimy  o  wyrażenie  zgody  na  możliwość  zaoferowania  analizatora  hematologicznego
podstawowego,  który  posiada  możliwość  oceny  płytek  zarówno  tradycyjną  metodą
impedancyjna  (PLT-I),  jak również  jej  weryfikacji  w kanale  optycznym (PLT-O) do celów
badawczych.
Prosimy o doprecyzowanie ilości ww. weryfikacji w torze optycznym.

Odpowiedź nr 6.

Zamawiający  wyraża  zgodę  na  weryfikację  w  kanale  optycznym,  ale  jako  parametr
diagnostyczny raportowany na wyniku.

Pytanie nr 7.
Dotyczy: Załącznik nr 6
Opis przedmiotu zamówienia
Analizator  podstawowy -  Parametry  bezwzględne  dla  analizatora  hematologicznego  5diff  –
1szt.
Pkt 25 „Wykonawca zapewni uczestnictwo w kontroli zewnątrz laboratoryjnej producenta”
Zapytanie:
Prosimy o wyrażenie zgody na możliwość zaoferowania międzynarodowej zewnętrznej kontroli
jakości typu Riqas lub Labquality.

Odpowiedź nr 7.
Tak – Zamawiający dopuszcza kontrole  Riqas lub Labquality.

Pytanie nr 8.
Dotyczy: Załącznik nr 6
Opis przedmiotu zamówienia
Analizator  podstawowy -  Parametry  bezwzględne  dla  analizatora  hematologicznego  5diff  –
1szt.
Pkt 13 „Dodatkowy tryb pomiaru dla próbek leukopenicznych” oraz
Parametry bezwzględne dla analizatora pomocniczego – 1szt.
Pkt 18 „Dodatkowy tryb pomiaru dla próbek leukopenicznych”
 
Zapytanie:
Prosimy  o  wyrażenie  zgody  na  możliwość  zaoferowania  analizatorów  hematologicznych,
w których dodatkowa weryfikacja oznaczenia WBC dla próbek leukopenicznych odbywa się
automatycznie.

Odpowiedź nr 8.

Nie – zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 9.
Dotyczy: Załącznik nr 6
Opis przedmiotu zamówienia
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Analizator  podstawowy -  Parametry  bezwzględne  dla  analizatora  hematologicznego  5diff  –
1szt.
Pkt 16 „Objętość aspirowanej próbki maksymalnie 30 μl w trybie zamkniętym i otwartym” oraz
Parametry bezwzględne dla analizatora pomocniczego – 1szt.
Pkt 12 „Objętość aspirowanej próbki maksymalnie 30 μl w trybie zamkniętym i otwartym”
Zapytanie:
Prosimy  o  wyrażenie  zgody  na  możliwość  zaoferowania  analizatorów  hematologicznych,
w których maksymalna objętość aspirowanej próbki krwi wynosi 80 µL.

Odpowiedź nr 9.

Nie – zgodnie z SIWZ.

….................................................
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