Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2
PUM w Szczecinie
Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin
Tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13
Szczecin, dn. 06.05.2015 r.
Znak sprawy: ZP/220/37/15
w sprawie: dostawy odczynników, materiałów zużywalnych, kalibratorów, materiałów
kontrolnych do oznaczeń z zakresu analityki ogólnej wraz z dzierżawą 3 analizatorów

Wyjaśnienie nr 1
W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:
Wykonawca nr 1
Dotyczy projektu umowy
Pytanie 1:
Czy Zamawiający wprowadzi zmiany w §4.1, §4.3, §11.3 z dni na dni robocze?
Odpowiedź: NIE
Pytanie 2:
Czy Zamawiający wprowadzi zmiany w §3.1 z 60% na 80%?
Odpowiedź: NIE
Pytanie 3:
Czy Zamawiający wprowadzi zmiany w §11.7 usuwając możliwość telefonicznego zgłaszania
usterek?
Odpowiedź: NIE
Pytanie 4:
Czy Zamawiający wprowadzi zmiany w §14:
1. Bez zgody jednej Strony druga Strona nie ma prawa dokonywać przelewu wierzytelności
wynikających z niniejszej umowy i związanych z nimi należności ubocznych (np. odsetek),
jak również podejmować jakichkolwiek czynności prawnych ani faktycznych, w następstwie,
których może dojść do zmiany podmiotu będącego dotychczas Stroną niniejszej Umowy. W
szczególności Strona bez pisemnej zgody drugiej Strony nie ma prawa zawierać umów
poręczenia, umów gwarancji bądź dokonywać na podstawie art. 921¹- art. 9215 kc przekazu
świadczenia należnego na podstawie niniejszej umowy.
2. Zgoda Strony winna być wyrażona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Odpowiedź: NIE
Pytanie 5:
Czy Zamawiający wprowadzi zmiany w §16:
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca
zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
a) w wysokości 10% wartości umowy netto, jeśli Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy,
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b) w wysokości 0,5% wartości zamówionej bądź reklamowanej partii odczynników,
wyrobów oraz materiałów eksploatacyjnych za każdy dzień opóźnienia w ich dostarczeniu, z
tym, że nie mniej niż 50 zł dziennie;
c) w wysokości 0,5% wartości czynszu dzierżawionego sprzętu za cały okres realizacji
umowy, za każdą godzinę opóźnienia w przystąpieniu do naprawy, licząc od upływu
terminu określonego w § 11 ust. 3.;
d) w wysokości 100 zł – za każdy analizator, za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu i
zainstalowaniu sprzętu;
e) w wysokości 100 zł - za każdy analizator, za każdy dzień opóźnienia w podłączeniu
sprzętu do systemu informatycznego.
2. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia staje się wymagalne:
− za pierwszy dzień opóźnienia – w dniu następującym po dniu w którym nastąpiło
opóźnienie,
− za każdy następny dzień opóźnienia – odpowiednio za każdy kolejny, rozpoczęty dzień
opóźnienia.
3. W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Zamawiającego nie pokryje szkody faktycznie
poniesionej przez Zamawiającego ma prawo dochodzić zapłaty odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych.
4. W razie nieuzasadnionego opóźnienia Wykonawcy w realizacji zamówienia w terminie
określonym w § 2 ust. 3 umowy, wynoszącego co najmniej 7 dni roboczych, Zamawiający ma
prawo dokonać zastępczego zakupu odczynników lub wyrobów i obciążyć Wykonawcę
kwotą odpowiadającą wysokości szkody poniesionej z tego tytułu, zachowując prawo do
naliczenia kar mownych za okres opóźnienia liczony do dnia dokonania zastępczego zakupu.
5. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający
zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości umowy
netto, jeśli Wykonawca lub Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego.
Odpowiedź: NIE
Pytanie dodatkowe:
Czy zamawiający dopuści w postępowaniu wirówkę z 16 pozycjami na probówki, w
nawiązaniu do punktu 14 tabeli C parametrów wymaganych?
Odpowiedź: TAK

Wykonawca nr 2
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie automatycznego systemu do oznaczania
właściwości fizykochemicznych oraz elementów upostaciowanych moczu, wyposażonego
w automatyczny podajnik pozwalający na umieszczenie jednorazowo 60 próbek
badanych?
Oferowany analizator pozwala na uzupełnianie podajnika bez przerywania pracy aparatu,
co przy deklarowanej przez Zamawiającego ilości badań zapewni ciągłość pracy.
Odpowiedź: TAK
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 10 parametrowych pasków testowych,
konfekcjonowanych po 100 sztuk w opakowaniu?
Powyższe konfekcjonowanie pozwoli uniknąć strat związanych z higroskopijnymi
właściwościami wszystkich dostępnych na rynku pasków testowych przy deklarowanej
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przez Zamawiającego ilości badań. Ponadto, oferowane 10 parametrowe paski testowe
pozwalają na oznaczenie wszystkich wymaganych przez Zamawiającego parametrów.
Odpowiedź: TAK
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie automatycznego systemu do oznaczania
właściwości fizykochemicznych oraz elementów upostaciowanych moczu z intuicyjnym
oprogramowaniem w języku angielskim?
Oprogramowanie umożliwia zdefiniowanie nazw dla poszczególnych parametrów w
języku polskim, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
Odpowiedź: TAK
4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie automatycznego aparatu do oznaczania
właściwości fizykochemicznych moczu bez wbudowanej drukarki termicznej?
Oferowany analizator wyposażony jest w drukarkę zewnętrzną, pozwalającą na
drukowanie wyników w zależności od kryteriów definiowanych przez Użytkownika.
Odpowiedź: TAK
5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie automatycznego aparatu do oznaczania
właściwości fizykochemicznych moczu dokonujący pomiaru pasków testowych w oparciu
o 3 długości fal: 472, 520 oraz 630 nm?
Odpowiedź: TAK
6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pasków testowych cechujących się
czułością dla białka: 10 mg/dL, dla glukozy: 20 mg/dL?
Odpowiedź: TAK
7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie używanego automatycznego analizatora
do oznaczania elementów upostaciowanych moczu rok produkcji 2012?
Wykonawca gwarantuje dostarczenie analizatora w pełni sprawnego, po generalnym
przeglądzie.
Odpowiedź: NIE
8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie automatycznego analizatora do
oznaczania elementów upostaciowanych moczu o wydajności 40 próbek na godzinę?
Oferowany analizator pozwoli na zachowanie ciągłości pracy przy deklarowanej przez
Zamawiającego ilości badań.
Odpowiedź: NIE
9. Czy ze względu na technologię zastosowaną w oferowanym przez Wykonawcę
analizatorze do oceny elementów upostaciowanych moczu, która nie wymaga wirowania
próbki przed wstawieniem do analizatora, jak również na jego pokładzie a tym samym nie
prowadzi do powstania osadu (analiza elementów morfotycznych odbywa się w
nieodwirowanej porcji moczu) Zamawiający uzna za spełniony każdy punkt SIWZ, w
którym pojawia się wyraz „osad”?
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Odpowiedź: TAK
10.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie automatycznego analizatora do
oznaczania elementów upostaciowanych moczu, który ze względu na zastosowaną
technologię pomiaru nie wymaga wirowania próbki a tym samym nie posiada wbudowanej
wirówki?
Oznaczanie elementów upostaciowanych w moczu nieodwirowanym (niezależnie czy jego
wirowanie odbywa się poza czy na pokładzie aparatu) pozwala uniknąć częściowego lub
całkowitego zniszczenia elementów upostaciowanych podczas mechanicznego procesu
wirowania a co za tym idzie na dokładną analizę wszystkich elementów obecnych w danej
próbce w ich niezmienionej formie.
Odpowiedź: TAK
11.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie automatycznego analizatora do
oznaczania elementów upostaciowanych moczu, oznaczającego automatycznie 12
parametrów: Erytrocyty, Leukocyty, Zlepy Leukocytów, Wałeczki szkliste, Wałeczki
patologiczne, Nabłonki okrągłe, Nabłonki wielokątne, Bakterie, Drożdże, Kryształy, Śluz,
Nasienie, z możliwością rozszerzenia o 27 parametrów (w sumie 39 parametrów oceny
mikroskopowej moczu).
Odpowiedź: TAK
12.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie automatycznego analizatora do
oznaczania elementów upostaciowanych moczu umożliwiającego archiwizację 10 000
wyników wraz ze zdjęciami?
Odpowiedź: TAK
13.
Czy ze względu na deklarowaną przez Zamawiającego ilość badań, Zamawiający
wyrazi zgodę na zaoferowanie półautomatycznego analizatora do oznaczania właściwości
fizykochemicznych moczu o wydajności 60 próbek/godz.?
Odpowiedź: TAK
14.
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania wyników osadu i pozostałych
komentarzy dla analizatora nr 3 z wykorzystaniem laboratoryjnego systemu
informatycznego?
Odpowiedź: TAK
15.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 10 parametrowych pasków
testowych do półautomatycznego analizatora do oznaczania właściwości
fizykochemicznych moczu, cechujących się chemiczną eliminacją kwasu askorbinowego
na wynik, konfekcjonowanych po 100 sztuk w opakowaniu?
Odpowiedź: TAK
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16.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie półautomatycznego analizatora do
oznaczania właściwości fizykochemicznych moczu z możliwością zapamiętania 200
wyników wraz z danymi pacjenta?
Zamawiający wymaga, aby analizator został podłączony do Laboratoryjnego Systemu
Informatycznego, wszystkie wyniki będą więc przesyłane i archiwizowane bezpośrednio w
systemie informatycznym.
Odpowiedź: TAK
17.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie półautomatycznego analizatora do
oznaczania właściwości fizykochemicznych moczu bez wbudowanego czytnika kodów
kreskowych?
Ze względu na sposób pracy z analizatorami półautomatycznymi (podawanie paska
odbywa się w sposób manualny) Wykonawca nie widzi uzasadnienia dla w/w wymogu.
Odpowiedź: TAK
18.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie półautomatycznego analizatora do
oznaczania właściwości fizykochemicznych moczu dokonującego pomiaru w oparciu o 3
długości fal?
Odpowiedź: TAK
19.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pasków testowych cechujących się
czułością dla białka: 10 mg/dL, dla glukozy: 20 mg/dL?
Odpowiedź: TAK
20.
Czy Zamawiający wymaga, aby dla zabezpieczenia przed kontaminacją, mycie igły
pobierającej po każdym cyklu pomiarowym w każdym z analizatorów automatycznych
odbywało się przy użyciu roztworu myjącego innego niż woda?
Odpowiedź: TAK
21.
Czy Zamawiający wymaga, aby automatyczny analizator do oznaczania elementów
upostaciowanych moczu przedstawiał Użytkownikowi min. 20 zdjęć przy zachowaniu
wymaganej minimalnej wydajności?
Odpowiedź: TAK
22.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie analizatorów w terminie 21 dni
roboczych od dnia przekazania zapotrzebowania faksem?
Odpowiedź: TAK
23.
Dotyczy: VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania
oceny spełnienia tych warunków. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedstawienie w
ofercie potwierdzenia wykonywania/wykonania dostawy w okresie 12 miesięcy?
Odpowiedź: TAK
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24.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie mikroskopu optycznego z zestawem
do ciemnego pola ?
Odpowiedź: TAK
Wykonawca nr 3
Dotyczy Części A i B, Załącznik nr 4 A:
1. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jednego analizatora składającego się z
dwóch modułów (części paskowej i części osadowej) bezpośrednio ze sobą połączonych,
który umożliwia kompleksową ocenę moczu bez konieczności ręcznego przenoszenia próbki
badanej pomiędzy analizatorami? Oferowany analizator posiada łączną wydajność do 116
próbek na godz., automatyczny podajnik na 75 próbek z możliwością ciągłego doładowania,
łączną wymaganą objętość próbki poniżej 3 ml i możliwość zapamiętania do 10 000
kompletnych wyników (wynik z paska i wynik osadu wraz ze zdjęciami)?
Jeśli tak, to czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania dla niego jednego urządzenia
zasilania awaryjnego UPS o czasie podtrzymania pracy analizatora minimum 30 minut i jeden
stół?
Odpowiedź: TAK
Dotyczy pkt. A 3 i B 3, Załącznik nr 4 A:
2. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania analizatorów posiadających podajniki
na 75 próbek z możliwością ciągłego doładowania próbek?
Odpowiedź: TAK
Dotyczy pkt. A 10 i 11, Załącznik nr 4 A:
3. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pasków testowych oznaczających 10
parametrów fizyko-chemicznych, charakteryzujących się eliminacją wpływu kwasu
askorbinowego na wyniki glukozy i krwi a nie jego oznaczaniem (jako jedenasty parametr)?
4. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pasków konfekcjonowanych po 400
sztuk bezpośrednio ładowanych do analizatora? Termin stabilności w analizatorze dla
oferowanych pasków wynosi 14 dni.
Odpowiedź do pyt 3 i 4: TAK
Dotyczy pkt. A 13, B 13 i D 10, Załącznik nr 4 A:
5. W związku z Art. 2 pkt. 38 Rozdział 1 i Art. 14. Rozdział 2 Ustawy o wyrobach
medycznych zwracamy się z prośbą o dopuszczenie analizatorów z oprogramowaniem w
języku angielskim z pełną instrukcja w języku polskim. Dodatkowo biorąc pod uwagę
konieczność podłączenia analizatora do systemu informatycznego (pkt. C 1 parametrów
granicznych), Zamawiający będzie miał możliwość obsługi ww. sprzętu w języku polskim.
Odpowiedź: TAK
Dotyczy pkt. A 14, Załącznik nr 4 A:
6. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania analizatora pasków z wbudowanym
czytnikiem kodów oraz drukarką zewnętrzna będącą na wyposażeniu analizatora?
Odpowiedź: TAK
Dotyczy pkt. A 16, Załącznik nr 4 A:
7. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania analizatora dokonującego odczytu
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paska przy 4 dł. fali - 465, 528, 560 i 615 nm?
Odpowiedź: TAK
Dotyczy pkt. A 17, Załącznik nr 4 A:
8. Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek zaoferowanie pasków o czułości dla pola
białka 8-12 mg/dl, i dla pola glukozy 30-40 mg/dl?
Odpowiedź: TAK
Dotyczy pkt. B 7 i 8, Załącznik nr 4 A:
9. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania analizatora osadu który umożliwia
ilościowe oznaczanie 2 parametrów (RBC, WBC) oraz półilościowe i jakościowe oznaczanie
9 parametrów: wałeczków szklistych, wałeczków patologicznych, nabłonków, nabłonków
patologicznych, bakterii, drożdży, kryształów, śluzu i nasienia, z możliwością utworzenia
dodatkowych podklas składników?
Odpowiedź: NIE
Dotyczy pkt. D 5, Załącznik nr 4 A:
10. W związku z wymogiem zaoferowania analizatora wraz z podłączeniem do LSI
(Infomedica), czy Zamawiający uzna za spełniony warunek zaoferowanie analizatora z opcją
wprowadzania wyników badania osadu do wyniku w aparacie przy pomocy komputera sieci?
Odpowiedź: TAK
Dotyczy pkt. D 7 i 8, Załącznik nr 4 A:
11. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pasków oznaczających 10
parametrów fizyko-chemicznych z 11 polem kompensacyjnym na którym analizator
automatycznie oznacza barwę, charakteryzujących się eliminacją wpływu kwasu
askorbinowego na wynik glukozy i krwi a nie jego oznaczaniem, konfekcjonowanych w
opakowania po 100 sztuk?
Odpowiedź: TAK
Dotyczy pkt. D 9, Załącznik nr 4 A:
12. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania półautomatycznego analizatora z
możliwością zapamiętania 1000 wyników pacjentów i 300 wyników kontroli?
Odpowiedź: TAK
Dotyczy pkt. D 11, Załącznik nr 4 A:
13. Czy Zamawiający dopuści możliwość analizatora posiadającego wbudowana drukarkę
oraz zewnętrzny czytnik kodów kreskowych?
Odpowiedź: TAK
Dotyczy pkt. D 13, Załącznik nr 4 A:
14. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania analizatora dokonującego odczytu
paska przy 3 dł. fali - 470, 555 i 620 nm?
Odpowiedź: TAK
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Dotyczy pkt. D 14, Załącznik nr 4 A:
15. Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek zaoferowanie pasków o czułości dla pola
białka 12-16 mg/dl, i dla pola glukozy 30-40 mg/dl?
Odpowiedź: TAK
Dotyczy formularza cen jednostkowych, załącznik nr 4:
17. Prosimy o doprecyzowanie jaką ilość oznaczeń Zamawiający zamierza wykonywać na
analizatorze automatycznym i półautomatycznym pasków?
Odpowiedź:
70 000 na analizatorze automatycznym
5 000 na analizatorze półautomatycznym
18. Prosimy o doprecyzowanie z jaką częstotliwością, na ilu poziomach i ile dni w tygodniu
Zamawiający zamierza wykonywać kontrolę wewnątrzlaboratoryjną?
Odpowiedź: Kontrola wewnątrzlaboratoryjna – codzienna (7 dni w tygodniu) co
najmniej na 2 poziomach.
Dot.: Pkt VII SIWZ pkt 1.2 - Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu
dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
19. Czy Zamawiający dopuści jako potwierdzenie spełnienia warunku posiadania
niezbędnej wiedzy i doświadczenia przez Wykonawcę, złożenie dokumentu
potwierdzającego należyte wykonanie dostawy oraz dzierżawy, o której mowa w
niniejszym punkcie, obejmującej 9 miesięcy o wartości 75 000 zł brutto?
Uzasadnienie:
Zgodnie z P. Granecki, Prawo zamówień publicznych. Komentarz. Wyd. 4, Warszawa
2014: ,,Zamawiający nie może określać warunków udziału w postępowaniu w sposób, który
mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Oznacza to, że zamawiający, określając warunki
udziału w postępowaniu, nie może naruszyć przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, a w szczególności art. 15 ust. 1 pkt 3 ZNKU, który stanowi, że czynem
nieuczciwej konkurencji jest rzeczowo nieuzasadnione traktowanie niektórych klientów.
Preferując jednego wykonawcę (poprzez takie ustalenie warunków udziału w postępowaniu,
które spełnia jedynie jeden wykonawca), zamawiający dopuszcza się naruszenia zasady
udzielania zamówień publicznych wskazanej w art. 7 ust. 1 PrZamPubl.'' W związku z
powyższym, proponujemy dopuszczenie do udziału w niniejszym postępowaniu także
wykonawców, spełniających warunek wiedzy i doświadczenia gwarantujący należyte
wykonanie zamówienia oraz zapewniający proporcjonalność spełnienia tego warunku w
odniesieniu do przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź: TAK – dopuszcza
20. W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o dopuszczenie możliwości
spełnienia warunku określonego przez Zamawiającego w SIWZ, poprzez przedstawienie
dowodu należytego wykonania zamówienia, którego przedmiotem była dostawa
odczynników, materiałów zużywalnych, kalibratorów oraz materiałów kontrolnych do
oznaczeń z zakresu analityki wraz z dzierżawą 1 analizatora (automatycznego systemu
od analizy parametrów fizykochemicznych) przez okres conajmniej 18 miesięcy.
Uzasadnienie:
Zgodnie z orzeczeniem Krajowej Izby Odwoławczej z 9.8.2013 r., KIO 1825/13: "Przyjąć
należy, iż w przypadku zamówienia publicznego żądane doświadczenie winno być wymagane i
egzekwowane w stosunku do dostaw odpowiadających przedmiotowi zamówienia (podobnych,
odpowiadających rodzajem i charakterem etc.), a nie li tylko dostaw tożsamych (takich
samych, stanowiących dokładne powtórzenie przedmiotu zamówienia). W ocenie Izby zmiana
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rozporządzenia poprzez odstąpienie od żądania wykazania się doświadczeniem w
wykonywaniu usług (dostaw) "odpowiadających rodzajem usługom (dostawom) stanowiącym
przedmiot zamówienia" na rzecz usług (dostaw) o zakresie "niezbędnym do wykazania
spełniania warunku wiedzy i doświadczenia" umożliwia udział w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego większej ilości wykonawców. "Niezbędny zakres" jest bowiem
wyznacznikiem jeszcze szerszym aniżeli sformułowanie "usługi odpowiadające rodzajem",
wykazywane, jako dowód posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Ustawa - Prawo
zamówień publicznych w zakresie merytorycznego kształtowania warunków pozostawia
zamawiającemu pewną swobodę, jednak wyraźnym ograniczeniem tej swobody jest nakaz
przestrzegania zasady uczciwej konkurencji, a w związku z tym obowiązek takiego
kształtowania warunków, aby zagwarantować dostęp do zamówienia podmiotom zdolnym do
jego wykonania.''
Odpowiedź: TAK - dopuszcza
Dot.: Rozdział III Wzór umowy
21. Par. 3 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ,,60%’’ na ,,80%’’?
Odpowiedź: NIE
22. Par. 11 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ,,bezpłatnie’’ na ,,w ramach
czynszu dzierżawnego’’?
Odpowiedź: Tak. Zamawiający modyfikuje § 11 ust 1 następująco:
§ 11
1.W okresie dzierżawy sprzętu wraz z wyposażeniem Wykonawca zobowiązany jest do
utrzymywania sprzętu oraz wyposażenia w pełnej sprawności, a w szczególności
zobowiązany jest zapewnić w ramach czynszu dzierżawnego:
a) raz na 12 miesięcy przeglądy techniczne- o ile producent nie zastrzegł wykonywania
częstszych przeglądów. Każdy przegląd zakończony wystawieniem świadectwa walidacji
(certyfikatem jakości i bezpieczeństwa sprzętu).
b) wszelkie naprawy dzierżawionego sprzętu oraz wyposażenia z wyjątkiem uszkodzeń
wynikłych z wadliwej eksploatacji analizatorów, kiedy to koszty naprawy obciążają
Zamawiającego.
23. Par. 11 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to by Wykonawca był zobowiązany do
wymiany wadliwego elementu lub podzespołu?
Odpowiedź: NIE
24. Par. 13 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od
daty wystawienia faktury?
Odpowiedź: NIE
25. Par. 15 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to by opóźnienie o którym mowa w par.16
wynosiło minimum 3 dni robocze?
Odpowiedź: NIE
26. Par. 16 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ,,W razie niewykonania lub
nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest zapłacić
Zamawiającemu kary umowne:’’ na ,,W razie niewykonania lub nienależytego wykonania
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przedmiotu umowy przez Wykonawcę Zamawiający może naliczyć kary umowne:’’
Odpowiedź: NIE
27. Par. 16 ust. 1 a) Prosimy o modyfikację ww. 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 nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną
szkodą a wysokością kary umownej.
Odpowiedź: NIE
28. Par. 16 ust. 1 b) – e) i ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa
„opóźnienie” na „zwłoka”?
Uzasadnienie:
„Opóźnienie” oznacza uchybienie terminowi bez względu na przyczynę tego uchybienia,
natomiast „zwłoka” zgodnie z art. 476 K.C., następuje w sytuacji gdy dłużnik nie spełnia
świadczenia w skutek okoliczności za które ponosi odpowiedzialność. Kara umowna
skategoryzowana jako zryczałtowane odszkodowanie, powinna być wymagalna wyłącznie
jeżeli została spowodowana okolicznościami, za które dłużnik (Wykonawca) ponosi
odpowiedzialność na zasadach ogólnych. Z powyższych przesłanek wynika, iż dla
zachowania istoty instytucji kary umownej - nie może ona zostać zastrzeżona na wypadek
niedotrzymania terminu wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi.
29. Par. 16 ust. 4 Prosimy o modyfikację zapisu aby skorzystanie z zakupu interwencyjnego
opisanego w par. 16 ust. 4 wykluczało zastosowanie kar umownych.
Odpowiedź: NIE
W związku z faktem, iż Zamawiający dopuścił niniejszym Wyjaśnieniem niektóre
rozwiązania proponowane przez Wykonawców, w związku z powyższym zobowiązuje się
każdego kto skorzysta z ww. dopuszczeń, aby w trakcie wypełniania dokumentów , w
miejscu, w którym proponuje rozwiązanie odmienne od pierwotnie ustalonego w SIWZ,
wskazał podstawę do wprowadzenia zmian (np. dokument i jego datę tj. Zgodnie z
Wyjaśnieniem nr 1 z dnia 06.05.2015 r. Odpowiedź na pytanie nr … Wykonawcy nr…)
Niniejszym Wyjaśnieniem Zamawiający wprowadził modyfikacje do warunków udziału w
postępowaniu, a także dopuścił proponowane przez Wykonawców rozwiązania.
W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert.
Nowy termin składania ofert upływa dnia 11.05.2015 r. o godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.05.2015 r. o godz. 11:00
W załączeniu: Modyfikacja SIWZ

Z poważaniem
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