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Znak: AE/ZP-27-48/16                        Tarnów, 2016-05- 09 

 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209.000 EURO na dzierżawę:  

2 analizatorów (wiodącego i uzupełniającego) do badań gazometrycznych i wapnia 

zjonizowanego, 2 analizatorów do badań koagulologicznych, 2 analizatorów hematologicznych, 

analizatorów automatycznej i półautomatycznej analizy moczu wraz z dostawami: odczynników, 

kalibratorów, materiałów wzorcujących, kontrolnych i zużywalnych niezbędnych do 

wykonywania badań na wymienionych analizatorach dla Specjalistycznego Szpitala im. E. 

Szczeklika w Tarnowie. 
 

W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści: 

1. Dotyczy Pakietu Nr 3. Prosimy o wyrażenie zgody aby Zamawiający zgłaszał zapotrzebowanie 

faxem, emailem lub formie pisemnej.  

2. Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XV SIWZ. Prosimy o dopisanie następującego ustępu 

do warunków umowy: „W okresie obowiązywania umowy ceny mogą ulec zmianie w przypadku 

zmiany podatku VAT. Zmiana stawki podatku VAT nastąpi z dniem wejścia w życie aktu 

prawnego zmieniającego tę stawkę. W razie zmiany stawki podatku VAT, po zawarciu umowy, 

dla Stron wiążąca będzie stawka VAT obowiązująca w dniu wystawienia faktury, zmiana kwoty 

ceny brutto z tego tytułu jest akceptowana przez Strony bez konieczności składania dodatkowych 

oświadczeń”.  

3. Dotyczy Pakietu Nr 3. Zwracamy się z prośba do Zamawiającego o doprecyzowanie, jakiej 

kontroli zewnątrzlaboratoryjnej wymaga w trakcie trwania umowy dla analizatora 5 diff: Kontrole 

hematologiczne-kwartalne, umożliwiające w zewnętrznej kontroli jakości ORAZ – kontrola 

międzynarodowa 8 parametrów z Randox, czy Kontrola RIQAS w cenie dzierżawy dla jednego 

analizatora CBC 5-diff – cykl półroczny co 2 tygodnie?  

4. Dotyczy Pakietu Nr 3. Czy Zamawiający może doprecyzować, że rozumie usunięcie awarii 

urządzenia w terminie do 24h dotyczy w dni robocze? 

5. Dotyczy Pakietu Nr 4 Załącznik Nr 7.4 pkt. 14 parametrów wymaganych analizatora 

wiodącego automatycznej analizy moczu. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga 

zaoferowania pasków oznaczających 10 parametrów moczu z czego ciężar właściwy zgodnie z 

pkt. 4 analizator oznacza fizykalnie? 

6. Dotyczy Pakietu Nr 4 Załącznik Nr 7.4 pkt. 12 parametrów wymaganych analizatora 
półautomatycznej analizy moczu. Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek zaoferowanie 

analizatora z opcją wprowadzania wyników oceny mikroskopowej osadu moczu przy pomocy tzw. 

przystawki osadowej działającej na podobnej zasadzie jak wewnętrzna czy zewnętrzna klawiatura 

(pod odpowiednimi klawiszami zaprogramowane są poszczególne składniki osadu moczu) lub 

zestawu komputerowego sieci (zgodnie z pkt. 2 wymogów dla analizatora automatycznego i 

półautomatycznego)? 

7. Dotyczy Pakietu Nr 4 Załącznik Nr 7.4 pkt. 4 wymagań wobec materiału kontrolnego. 
Prosimy o wyjaśnienie czy nie zaistniała pomyłka w określeniu tego wymogu ponieważ dotyczy 

on zapewnienia kontroli RIQAS dla analizatora hematologicznego 5-diff który jest przedmiotem 

zamówienia w Pakiecie Nr 3? W związku z tym prosimy o wykreślenie tego wymogu z Pakietu Nr 

4?  

8. Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XV.1 SIWZ. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby 

zamówienia były składane za pośrednictwem poczty elektronicznej? 
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9. Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XV.1 SIWZ. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby 

termin dostawy analizatora wynosił  21 dni od daty podpisania umowy a termin ich instalacji 7 dni 

od daty dostarczenia 

10. Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XV.5.4 SIWZ. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 

zastąpienie dotychczasowego zapisu brzmieniem: „W przypadku zmiany przepisów prawa 

podatkowego w okresie obowiązywania umowy, w szczególności zmiany stawek podatku VAT, 

od dnia obowiązywania nowej stawki do cen netto objętych umową doliczany będzie podatek 

VAT według nowej stawki. Zmiana, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie stanowi zmiany 

umowy i nie wymaga aneksu.” 

11. Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XV.9 SIWZ. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 

dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania 

zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.’’ 

12. Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XV.10 SIWZ. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 

zmianę wysokości akry umownej na 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy? 

13. Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XV.10 SIWZ. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 

usunięcie XV.10 

14. Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XV.12 SIWZ. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby 

uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu 

Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie 

krótszego niż 3 dni robocze? 

15. Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XV.15 SIWZ. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 

dodanie zapisu – „Zmniejszenie nie może przekraczać 20% całkowitej wartości umowy”? 

16. Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XV.16 SIWZ. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 

dodanie następującego zdania: ,,Skorzystanie przez Zamawiającego z ww. uprawnienia zwalnia 

Wykonawcę z wykonania zamówienia, co do którego był w opóźnieniu, a tym samym wyłącza 

możliwość naliczenia kar umownych z tego tytułu  za okres przypadający od dnia dostarczenia 

towaru przez inny podmiot.’’? 

17. Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XV SIWZ. Czy na podstawie art. 31 ustawy z  29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.)-  Zamawiający- 

jako administrator danych osobowych, które mogą znajdować się na aparatach będących 

przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową realizacją obowiązków 

wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, 

dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć  dostęp Wykonawca, 

wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Dostęp do 

danych osobowych wynikający z realizacji obowiązków zawartych w umowie stanowi 

przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.). Umowa powierzenia przetwarzania danych 

osobowych zawarta zostałaby z  Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru. 

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi: 

Ad. 1 i 8 Zamawiający dopuszcza składanie zamówień również formą elektroniczną (e-mail), pod 

warunkiem ich potwierdzania przez Wykonawcę, nie odstępuje natomiast od pozostałych form 

składania zamówień – określonych w pkt XV.1 SIWZ.  

Ad. 2, 10-16 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do ogólnych warunków umowy, 

w sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Ad. 3 Zgodnie z zapisem w Załączniku Nr 7.3 do SIWZ, w części „Wymagania wobec materiału 

kontrolnego, który musi być uwzględniony w ofercie” pkt. 4 w Pakiecie Nr 3 Zamawiający  wymaga 

„Kontroli RIQAS w cenie dzierżawy dla jednego analizatora CBC 5-diff - cykl półroczny co 2 

tygodnie”. 
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Ad. 4 Zamawiający nie może doprecyzować że w Pakiecie Nr 3 rozumie usunięcie awarii urządzenia 

w terminie do 24h dotyczy w dni robocze, ponieważ w SIWZ zawarł wymóg „Wliczony w dzierżawę 

serwis do 24 godzin od zgłoszenia awarii w odniesieniu do obu proponowanych analizatorów,  w 

przypadku nieskutecznej naprawy czas wymiany na inny analizator  - do 72 godzin”, a więc naprawa 

winna nastąpić w ciągu 24 godzin i zapis ten zostaje podtrzymany. 

Ad. 5 Zamawiający potwierdza, że w Pakiecie Nr 4 wymaga zaoferowania pasków oznaczających 10 

parametrów moczu na automatycznym analizatorze wiodącym (wymóg określony w Załączniku Nr 

7.4 pkt 14 parametrów wymaganych analizatora wiodącego automatycznej analizy moczu), z czego 

ciężar właściwy zgodnie z pkt. 4 Załącznika Nr 7.4 analizator oznacza fizykalnie. 

Ad. 6 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 4 analizatora automatycznego i 

półautomatycznego analizy moczu z opcją wprowadzania wyników oceny mikroskopowej osadu 

moczu przy pomocy zestawu komputerowego sieci zgodnie z pkt 2 wymogów dla analizatora 

automatycznego i półautomatycznego.. 

Ad. 7 Zapis w Pakiecie Nr 4 Załącznik Nr 7.4 pkt. 4 wymagań wobec materiału kontrolnego jest 

omyłka pisarska i nie dotyczy materiałów kontrolnych do analizatorów do analizy moczu, w związku z 

czym zostaje usunięty z Załącznika Nr 7.4. 

Ad. 9 Zamawiający nie wyraża zgody aby termin dostawy analizatorów wynosił  21 dni od daty 

podpisania umowy, a termin ich instalacji 7 dni od daty dostarczenia. Zamawiający podtrzymuje 

dotychczasowe zapisy SIWZ w tym zakresie. 

Ad. 17 Zamawiający nie wyraża zgody na podpisanie załączonego do pytania wzoru Umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych, Zamawiający przewiduje natomiast zawarcie umowy  

o ochronie danych osobowych przed zawarciem z Wykonawcą umowy o udzielenie zmówienia 

publicznego. 

   

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.  

z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający wprowadza zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia w następujący sposób: 

1. W Załączniku Nr 7.3 do SIWZ  w Pakiecie Nr 3 w części „Wymagane parametry  dla 

analizatora hematologicznego 5 diff” pkt 12 
zapis  

„Kontrole hematologiczne-kwartalne, umożliwiające udział w zewnętrznej  kontroli jakości 

ORAZ - kontrola międzynarodowa 8 parametrów z Randox System przez okres trwania 
umowy” zastępuje się zapisem  

„Kontrola hematologiczna w Systemie Randox System - cykl półroczny co 2 tygodnie” 
co jest zgodne z zapisami w Załączniku Nr 7.3 do SIWZ w części „Wymagania wobec materiału 

kontrolnego, który musi być uwzględniony w ofercie” 

2. W Załączniku Nr 7.4 do SIWZ  w Pakiecie Nr 4 w części „Wymagania wobec materiału 

kontrolnego i kalibracyjnego, który musi być uwzględniony w ofercie” pkt 4 
zapis  

„Kontrola RIQAS w cenie dzierżawy dla jednego analizatora CBC 5-diff - cykl półroczny co 

2 tygodnie”  
usuwa się.  

3. Jednocześnie Zamawiający wprowadza zmiany w SIWZ w ten sposób, że w pkt XV SIWZ dodaje 

pkt 18 a o następującej treści: 

4. Zamawiający przewiduje zawarcie z Wykonawcą umowy dotyczącej ochrony danych osobowych 

w dniu podpisania umowy o udzielenie zamówienia publicznego.  

 

W związku z odpowiedziami udzielonymi w Ad. 3 i Ad. 7 działając na podstawie art. 38 ust. 4 

i 4a oraz art. 12a ustawy Prawa zamówień publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania ofert 

z 24.05.2016 godz. 10
00

 na 25.05.2016 r. godz. 10
00

 oraz termin otwarcia ofert z 24.05.2016 godz. 11
00
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na 25.05.2016 godz. 11
00

 oraz dokonuje odpowiednio zmiany treści SIWZ w punkcie III.11, V b), X.1, 

XI.1, XV. 

Jednocześnie w związku z powyższą zmianą działając na podstawie art. 38 ust. 4a ustawy 

Zamawiający dokonuje odpowiednio zmiany ogłoszenia o zamówieniu. 

 

W załączeniu Załącznik Nr 7.3 po dokonanej zmianie w zakresie Pakietu Nr 3 oraz Załącznik Nr 7.4 

po dokonanej zmianie w zakresie Pakietu Nr 4. 

 

 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ 

2. Strona internetowa Zamawiającego 

3. a/a 

  


