Do wszystkich zainteresowanych
dot.:

postępowania nr ZOZ.ZP.382-21/20 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa odczynników
chemicznych do oznaczania morfologii krwi na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
w postępowaniu pn. . „Dostawa odczynników chemicznych do oznaczania morfologii krwi na
potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy” działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz.
1843) wyjaśniam, co następuje:
Pytanie 1:
Uprzejmie prosimy o udostępnienie formularzy - załączników do SIWZ w wersji edytowalnej.
Odpowiedź: Zamawiający załączy do poniższych wyjaśnień edytowalne wersje załączników
niezbędnych do przygotowania oferty.
Pytanie 2:
dot. zał. nr 1 do SIWZ
Zamawiający w formularzu ofertowym wskazuje na konieczność załączenia do oferty
zestawienia asortymentowo-cenowego odczynników i materiałów kontrolnych jednak żaden
z załączników do SIWZ nie przedstawia wzoru takiej tabeli.
Uprzejmie prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający dopuszcza przygotowanie ww. tabeli
samodzielnie przez Wykonawcę?
Tabela zawierałaby takie informacje jak: nr katalogowy, nazwa handlowa, ilość opakowań,
cena netto, wartość netto, stawka podatku VAT, cena brutto, wartość brutto, koszt 1
oznaczenia na analizatorze 5DIFF, koszt 1 oznaczenia na analizatorze 3DIFF.
Odpowiedź: Zamawiający nie przedstawił wzoru zestawienia asortymentowo-cenowego
ponieważ pozostawił to sugestii Wykonawcy. Układ tabeli zaproponowany powyżej jest jak
najbardziej poprawny.
Pytanie 3:
dot. pkt . 3 SIWZ
Prosimy o doprecyzowanie, iż w zapisie „Koszty związane z zakupem materiałów
zużywalnych będzie ponosił wykonawca przez cały okres trwania umowy” Zamawiający?
Odpowiedź: Tak. Zamawiający ma na myśli części i materiały zużywalne niezbędne do
przeglądów technicznych i/lub ewentualnych napraw oferowanych analizatorów.
Pytanie 4:
dot. zał. nr 10b do SIWZ - pkt 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, który pracuje w oparciu o takie
same odczynniki jak aparat 5DIFF minimum w zakresie preparatu odbiałczającego?
Odpowiedź: Tak. Zamawiający przyjmie taką ofertę.
Pytanie 5:
dot. zał. nr 10a do SIWZ - pkt 15
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie materiału kontrolnego zgodnie z terminem
ważności na opakowaniu?
Odpowiedź: Tak. Zamawiający przyjmie taką ofertę.
Pytanie 6:
dot. pkt. 3 do SIWZ
Prosimy o wydłużenie czasu na usunięcie usterki i zmianę zapisu na poniższy:

„Na czas umowy wykonawca zapewni bezpłatny 24-godzinny serwis aparatu. Czas do
usunięcia usterki wynosił będzie nie więcej niż 72 godziny robocze (wykonawca może na
czas naprawy wstawić aparat zastępczy o identycznych możliwościach).”
Odpowiedź: Utrzymanie sprzętu diagnostycznego na wysokim poziomie sprawności jest
jednym z podstawowych kryteriów należytej obsługi hospitalizowanych pacjentów –
wymaganej przez wszystkie procedury wykonawcze ZOZ w Łęczycy. Zamawiający może się
zgodzić na 72 godzinny okres naprawy pod warunkiem, że Wykonawca na ten czas zapewni
aparat zastępczy o identycznych możliwościach diagnostycznych opartych na użytkowane
przez Zamawiającego odczynniki.
Pytanie 7:
dot. pkt. 13 do SIWZ
Prosimy o zmianę użytego sformułowania „od dnia przedłożenia faktury” na zwrot „od daty
wystawienia faktury’.
Dotychczasowy zapis powoduje, iż niemożliwe jest bezpośrednie ustalenie daty powstania
obowiązku podatkowego oraz dokładne określenie początku biegu terminu płatności.
Ponadto zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z
dnia 8 marca 2013 r. w sytuacji gdy nie jest możliwe ustalenie daty otrzymania faktury za
dostawę towaru, termin zapłaty może być liczony od dnia otrzymania przez towaru, co może
wpłynąć na skrócenie biegu terminu płatności.
Odpowiedź: Z dotychczasowej wieloletniej praktyki ze wszystkimi dostawcami wynika, że mimo
zróżnicowanych terminów między datą zamówienia a dostarczenia towar dostarczany jest
tego samego dnia, w którym został przekazany przewoźnikowi (kurierowi) do ekspedycji.
Faktura wystawiona w dacie ekspedycji będzie więc dostarczona i przekazana w tej samej dacie.
Pytanie 8:
dot. Zał. nr 2a do SIWZ - § 1 ust. 3
Prosimy o usunięcie zwrotu „telefonicznie” i zmianę na poniższy zapis:
„Sprzedający będzie dostarczał towar Kupującemu, sukcesywnie w częściach, zgodnie z
asortymentem wyszczególnionym w każdorazowo składanych pisemnie na numer faksu ....
bądź pocztą e-mail na adres:... zamówieniach cząstkowych.”
Prosimy o doprecyzowanie zapisu dotyczącego składania zamówień. Proponujemy
następujące zapisy:
„Minimalne dane niezbędne do prawidłowego zamówienia Odczynników to: nazwa i adres
Zamawiającego, nazwa handlowa i numer katalogowy zamawianych produktów, ilość, cena
lub wskazanie właściwej umowy handlowej, miejsce dostawy (jeśli inne niż adres
Zamawiającego) oraz oczekiwana data dostawy. W przypadku zamówienia materiału
kontrolnego niezbędną informacją jest również numer zamawianej serii (LOT).
Zamówienia Odczynników, które zostaną otrzymane do godz. 13:30 danego dnia roboczego
zostaną zrealizowane tego samego dnia; po tej godzinie, zamówienia zostaną zrealizowane
w kolejnym dniu roboczym.
Wyłączeniu podlegają zamówienia materiału kontrolnego, jeśli zostają złożone przed
terminem dostępności danej serii na podstawie harmonogramu dostępnego na stronie
www………….. W tym przypadku, zamówienie zostanie zrealizowane bezzwłocznie według
podanego terminu dla zamówionej serii.”
Powyższe zapisy umożliwiają zapewnienie pod względem technicznym ciągłości dostaw do
Zamawiającego. Nieprecyzyjne wskazanie przedmiotu zamówienia wymaga dodatkowego
kontaktu z Zamawiającym. Powyższe zapisy konkretyzują składanie zamówień, zapewniając
pewność i rzetelność dostaw.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną formę składania zamówień,
tj. za pomocą faksu lub poczty elektronicznej (opisaną w pierwszej części pytania).
Odnosząc się do drugiej części pytania sugerującej bardzo precyzyjną i wielowątkową formę
procedury składania zamówienia, to Zamawiający uważa, że przy zakładanym 36

miesięcznym okresie współpracy tak precyzyjne opisania procedury składania zamówienia
w zapisach umowy może okazać się mało elastyczne. Każda zmiana logistycznej formy
nadawania o odbioru przesyłek (np. spowodowana niemożliwymi dziś do oszacowania
warunkami niezależnymi od Stron umowy) będzie wymagała każdorazowego aneksu do
umowy.
Proponujemy zatem spisanie funkcjonującego przy umowie porozumienia Stron dot.
logistycznych form współpracy w zakresie zamawiania, dostawy i odbioru towaru. Takie
porozumienie może być okresowo aktualizowane w zależności od warunków funkcjonowania
Wykonawcy i Zamawiającego. Zamawiający z powodzeniem praktykuje podobne formy z
innymi dostawcami.
Pytanie 9:
dot. Zał. nr 2a do SIWZ - § 2 ust. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej z 10% na 5%?
Odpowiedź: Tak. Zamawiający zgadza się na obniżenie wysokości kary umownej z 10% na 5%.
Pytanie 10: dot. Zał. nr 2a do SIWZ - § 8 ust. 2
Prosimy o dodanie postanowienia w następującym brzmieniu:
„odsetki ustawowe zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w
transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.”
Jeśli tak, to prosimy o tożsamą modyfikację §6 ust. 4 w Załączniku nr 2b.
Odpowiedź: Zamawiający przyjmuje sugestię Pytającego i wyraża zgodę na dopisanie w
Załączniku nr 2a §8 ust. 2 i w Załączniku 2b §6 ust. 4 wyżej zaproponowanej treści.
Pytanie 11: dot. Zał. nr 2b do SIWZ - § 5 ust. 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie czasu reakcji serwisu na zgłoszenie
awarii poprzez dodanie zapisu „w dni robocze, tj. dni od poniedziałku do piątku z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (w rozumieniu Ustawy z dnia 18 stycznia
1951r. o dniach wolnych od pracy).”?
Odpowiedź: Sprawne działanie urządzeń podobnie jak terminowe dostawy jest bardzo ważne
dla Zamawiającego. Szpital pracuje w systemie ciągłym bez podziału na święta i dni
robocze. Przedłużenie terminu przystąpienia serwisu do działania przy mogącym się zdarzyć
połączeniu dni roboczych z dniami wolnymi od pracy może doprowadzić do znacznego
przedłużenia bezczynności sprzętu, co w przypadku szpitala jest nie do przyjęcia.
Zamawiający przyjmuje, że serwis w ciągu 12 godzin od zgłoszenia awarii należycie
przygotuje się do przywrócenia sprawności uszkodzonego aparatu i w kolejnym okresie do
48 godzin przywróci pełną sprawność sprzętu. Dotychczasowi Wydzierżawiający nigdy nie
mieli problemów ze sprzętem medycznym, a tym bardziej ze sprawną jego obsługą przez
własny serwis.
Ponadto dotychczasowy sposób obsługi serwisowej analizatorów realizujących potrzeby
laboratorium włączony został w procedury funkcjonowania laboratoryjnych, a procedury te
zostały oparte na dotychczasowej dobrej współpracy z ostatnim dzierżawcą.
Zatem Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany dot. sposobu
funkcjonowania serwisu. Sposób serwisowania dzierżawionego sprzętu powinien zostać
utrzymany na dotychczasowym dobrym poziomie.
Pytanie 12: dot. Zał. nr 2b do SIWZ - § 5 ust. 4 i 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu usunięcia awarii dzierżawionych
urządzeń na 72 godziny robocze, licząc od chwili zgłoszenia?
Oryginalne części do analizatorów sprowadzane są bezpośrednio od producenta z
zagranicy. W przypadku, gdy zaistnieje konieczność naprawy analizatora z użyciem części
zamiennych czas usunięcia awarii ulega stosownemu wydłużeniu o okres sprowadzenia
niezbędnych do naprawy części. W związku z powyższym prosimy o wydłużenie okresu
usunięcia awarii do 72 godzin.

Odpowiedź: Utrzymanie sprzętu diagnostycznego na wysokim poziomie sprawności jest
jednym z podstawowych kryteriów należytej obsługi hospitalizowanych pacjentów –
wymaganej przez wszystkie procedury wykonawcze ZOZ w Łęczycy. Zamawiający może się
zgodzić na 72 godzinny okres naprawy pod warunkiem, że Wykonawca na ten czas zapewni
aparat zastępczy o identycznych możliwościach diagnostycznych opartych na użytkowane
przez Zamawiającego odczynniki.
Pytanie 13: dot. Zał. nr 2b do SIWZ - § 9 ust. 4
Prosimy o wykreślenie zdania: „ Kwotę wykupu ustala się jako 20% wartości nowego
analizatora, biorąc za podstawę wartość rynkową nowego sprzętu tożsamego z przedmiotem
dzierżawy.”
Proponujemy możliwość wykupu za wartość zamortyzowanego analizatora.
Określenie tak niskiej wartości sprzętu, który jest kosztowny powoduje oszacowanie wyższej
ceny oferty, niezależnie czy Zamawiający skorzysta z prawa pierwokupu czy też nie.
Ostrożny Wykonawca musi wkalkulować w cenę wysokie ryzyko.
Odpowiedź: Zamawiający przystaje na taką sugestię Pytającego., tj. na możliwość wykupu
użytkowanych analizatorów za ich wartość zamortyzowaną.
Pytanie 14: dot. Zał. nr 2b do SIWZ
Celem właściwego zabezpieczenia dokumentacji przez obie Strony dot. ochrony danych
osobowych, 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: Zamawiający dołączy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Pytanie 15: dot. Zał. nr 2a i 2b do SIWZ
Czy Zamawiający dopuści możliwość podpisania umowy w formie elektronicznej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, zgodnie z formą
reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym
dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie
pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione?
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści taką formę podpisania umów planowanych do
zawarcie w tym postępowaniu.
Innych zmian nie wprowadza się.
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania
i składania ofert.
Termin składania ofert pozostaje bez zmian.
W oczekiwaniu na nawiązanie korzystnej współpracy

Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

Łęczyca, 11.12.2020r.

