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    Wałbrzych, dnia 20.07.2021r.  

DZPZ-530-Zp/28/PN-28/21 

Wykonawcy – wszyscy 

 
Dotyczy: Kompleksowa dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów w 

zakresie biochemii, immunologii, hematologii, koagulologii, diagnostyki ogólnej moczu, białek 

specyficznych wraz z zainstalowaniem laboratoryjnej sieci komputerowej i podłączenie 

analizatorów do tej sieci - Zp/28/PN-28/21. 

 

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 135 ust. 

1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.  

Pytanie 1   

 

Dot. SWZ/III/ Parametry graniczne dla analizatorów hematologicznych/ pkt.2: 

Czy zamawiający dopuści wydajność 83 ozn/h w trybie CBC+RET? 

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 2   

 

Dot. SWZ/III/Parametry graniczne dla analizatorów hematologicznych/ pkt.4: 

Czy Zamawiający wymaga aby parametry: RBC, HCT, HGB, PLT, WBC były parametrami 

mierzonymi (oznaczanymi), a nie wyliczanymi? Zastosowanie bezpośredniego pomiaru 

podstawowych parametrów zwiększa dokładność wyników uzyskanych dla tych parametrów, a także 

wpływa na dokładność wyliczenia parametrów z nimi związanych (np. MCV, MCH, MCHC). 

Odp. Tak. 

 

Pytanie 3   

 

Dot. SWZ/III/Parametry graniczne dla analizatorów hematologicznych/ pkt.13: 

Czy Zamawiający dopuszcza tryb pracy CBC+DIFF? 

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza tryb pracy CBC+DIFF, wraz z możliwością wyboru 

pozostałych trybów. 

 

Pytanie 4   

 

Dot. SWZ/III/Parametry graniczne dla analizatorów hematologicznych/ pkt.16: 

Czy Zamawiający wymaga, aby materiał kontrolny był wspólny (jeden) dla wszystkich parametrów 

krwi obwodowej i retikulocytów? 

Odp. Tak. 

 

Pytanie 5   

 

Dot. SWZ/III/Parametry graniczne dla analizatorów hematologicznych/ pkt.23: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kontrola jakości była oparta na wyznaczonych przez producenta 

dopuszczalnych limitach dla każdej partii materiału kontrolnego z graficzną prezentacją i statystyczną 

oceną wyników kontroli (wykresy Levey-Jenningas oraz X-Bar? 

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 
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Pytanie 6   

 

Dot. SWZ/III/Parametry graniczne dla analizatorów hematologicznych/ pkt.32: 

Czy Zamawiający dopuszcza aparat z czujnikiem aspiracji, dzięki któremu użytkownik jest 

informowany o nieprawidłowościach związanych z aspiracją próbki badanej? 

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 7   
 

Dotyczy Umowy: 

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? 

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie. 

 

Pytanie 8  

  

Dotyczy Umowy: 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? 

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie. 

 

Pytanie 9   
 

Dotyczy SWZ, Wzór umowy – Załącznik nr 3: 

W związku z możliwością przystąpienia do ww. postępowania przetargowego Wykonawców, którzy 

chcieliby wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia prosimy o uwzględnienie we wzorze umowy 

następujących punktów w paragrafach:  

Dopisanie do §2 umowy ustępu w brzmieniu: 

„W przypadku, gdy Wykonawcą są firmy tworzące konsorcjum: 

1) Wykonawca 1 odpowiedzialny jest za realizację Umowy w zakresie …………. 

2) Wykonawca 2 odpowiedzialny jest za realizację Umowy w zakresie ………….” 

Dopisanie do §2 umowy ustępu w brzmieniu: 

„Podmioty działające wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy”. 

Modyfikację §3 ust. 1 umowy w brzmieniu: 

„W przypadku, gdy Wykonawcą są firmy tworzące konsorcjum, Zamawiający będzie składał 

zamówienia cząstkowe odpowiednio u Wykonawcy 1 albo u Wykonawcy 2, odpowiedzialnego za 

wykonanie danego zakresu zamówienia: 

- zamówienia w zakresie …. składane będą pod numerem faksu nr……..lub mailem................ 

- zamówienia w zakresie … składane będą pod numerem faksu nr……..lub mailem..................” 

Dopisanie do §3 umowy ustępu w brzmieniu: 

„Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym będzie: 

- Wykonawcy 1 jest……………..……………., 

- Wykonawcy 2 jest………………………….. ‘’ 

Modyfikację §6 ust. 1 poprzez zapis w brzmieniu: 
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„W przypadku gdy Wykonawcą są firmy tworzące konsorcjum zapłata za dostawę 

odczynników i materiałów eksploatacyjnych następować będzie w terminie 60 dni od daty doręczenia 

oryginału faktury wystawionej odpowiednio przez Wykonawcę 1 albo Wykonawcę 2 w języku polskim, 

odpowiedzialnego za wykonanie danego zakresu przedmiotu umowy, przelewem na konto wskazane na 

fakturze.” 

Modyfikację §6 ust. 2 poprzez zapis w brzmieniu:  

Czynsz dzierżawny za dzierżawę urządzeń wyszczególnionych w § 2 ust. 1 pkt.2 i 3 umowy, płatny 

będzie miesięcznie - w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca , na podstawie faktury 

wystawionej odpowiednio przez Wykonawcę 1 albo Wykonawcę 2 w języku polskim, przelewem na 

konto wskazane na fakturze. 

Modyfikację §6 ust. 10 poprzez zmianę zapisu: 

„W przypadku, gdy Wykonawcą są firmy tworzące konsorcjum: 

1) Wykonawca 1 jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada numer 

identyfikacyjny NIP:............................. 

2) Wykonawca 2 jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada numer identyfikacyjny 

NIP:.............................”. 

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie. 

 

Pytanie 10   

 

Dotyczy SWZ, Wzór umowy – Załącznik nr 3: 

§3 ust. 1: 

Prosimy o wykreślenie zwrotu „telefonicznie” i usunięcie możliwości składania zamówień 

telefonicznie jako nie odpowiedniej formy, biorąc pod uwagę brak możliwości po stronie Wykonawcy 

weryfikacji poprawności składanych zamówień i osoby składającej zamówienia. Proponujemy dodać 

zapis „lub mailem”. 

§3 ust. 5 oraz §3 ust. 8: 

Czy Zamawiający dopuści możliwość uzyskania dostępu online 24h na dobę do 

aktualnych dokumentów na stronie internetowej Wykonawcy? 

Jeżeli tak proponujemy uzupełnienie zapisu: „lub zapewni całodobowy dostęp online do dokumentów 

na stronie internetowej pod adresem: ………..” 

§4 ust. 8: 

Prosimy o usunięcie zapisu. 

Wykonawca nie może przewidzieć z wyprzedzeniem ponad 3 letnim pojawienia się 

nowszych modeli. Wymiana sprzętu wiąże się z koniecznością ponownej instalacji co 

jest kosztowne. Ostrożny Wykonawca kalkuluje wówczas cenę zakładając wyższe ryzyko 

kontraktowe, co oznacza, że jeśli Zamawiający usunie wskazany zapis, cena 

kontraktu byłaby niższa. Wskazany zapis prowadzi do niepewności, co do zakresu 

umowy. W efekcie na Wykonawcę zostaje przerzucone ryzyko gospodarcze kontraktu, 

co z kolei stoi w sprzeczności z zasadą równości stron umowy. 

§4 ust. 10: 

Zamawiający wskazuje na obowiązek Wykonawcy dostarczania na swój koszt 

odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych w przypadku 

niedoszacowania ich ilości w ofercie. Prosimy o usunięcie ww. zapisu, ze względu na 

fakt, iż Wykonawca szacuje ilości odczynników biorąc pod uwagę wskazane przez 

Zamawiającego ilości przewidywanych badań i średnią ilość zużywania odczynnika na 

1 badanie. Wykonawca nie ma wpływu i kontroli na faktyczną ilość zużywania odczynników przez 

Zamawiającego. 
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Ewentualnie prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia zapisem w brzmieniu: 

„z wyłączeniem sytuacji, w której wzrost wykorzystania odczynników będzie spowodowany wzrostem 

ilości badań, niż deklarowano w SWZ bądź użytkowaniem analizatorów w sposób niezgodny z 

instrukcją obsługi analizatorów”. 

§4 ust. 11: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie terminu 12 godzin 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 1951 r. o dniach wolnych od 

pracy).”? 

§4 ust. 13: 

Prosimy o zmianę wyrażenia: „firma wygrywająca przetarg musi porozumieć się z 

firmą ustępującą (...)” na „firma wgrywająca przetarg poczyni starania by się 

porozumieć z firmą ustępującą (...)”.Wykonawca nie ma wpływu na inne podmioty, nie będące Stroną 

umowy. Jeżeli Wykonawca miałby na nie wpływ i gwarantował pewność porozumienia, to rodziłoby 

podejrzenie tzw. zmowy przetargowej lub innych porozumień zakazanych przez prawo 

 §6 ust. 3 oraz §6 ust. 11: 

Prosimy o uzupełnienie postanowienia poprzez dodanie: „odsetek ustawowych zgodnie z ustawą o 

przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. za 

każdy dzień opóźnienia w zapłacie.”  

§6 ust. 4: 

Prosimy o skrócenie terminu z 180 dni na 45 dni. 

Biorąc pod uwagi wybrany przez Zamawiający najdłuższy zgodny z prawem termin 

płatności (60 dni), ograniczenie praw Wykonawcy do 180 dni powoduje w praktyce wydłużenie 

terminu płatności do 240 dni, tj. aż 8 m-cy. Z uwagi na zmianę przepisów na podstawie ustawy 

dotyczącej zatorów płatniczych, wykorzystywanie przewagi kontraktowej jest niebezpieczne i 

nieuczciwe w ocenie Prezesa UOKiK. Ponadto zapis stanowi klauzulę abuzywną zgodnie z Art. 433 

pkt 3) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych. 

§11 ust. 1 oraz §11 ust. 6: 

Dlatego prosimy zastąpienie słowa: „opóźnienia” na „zwłoki”. Zapis w obecnym brzmieniu stanowi 

klauzulę abuzywną zgodnie z Art. 433 pkt 1) oraz 2) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

Zamówień Publicznych. 

§13: 

Uprzejmie prosimy o dodanie zastrzeżenia: „z zastrzeżeniem zmian stawki podatku VAT (zgodnie z 

obowiązującymi przepisami podatkowymi) oraz przewidzianych w Kodeksie Cywilnym”. 

Wykonawca wskazuje, iż długotrwały okres obowiązywania umowy zawartej w wyniku 

udzielenia przedmiotowego zamówienia, czyni umowę szczególnie podatną na oddziaływania 

czynników cenotwórczych na które Zamawiający i Wykonawca nie mają wpływu. 

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie. 

 

Pytanie 11   

 

Pytanie dot. Szafa chłodnicza na odczynniki do analizatora przeszklona jednodrzwiowa o pojemności 

800 -1200 litrów 4-5 półek , z wbudowanym cyfrowym termometrem. Największe jednodrzwiowe 

chłodziarki dostępne na rynko mają ok 650 litrów. Czy zamawiający dopuści chłodziarkę o poj. 1400 

l, dwudrzwiową? 

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza. 
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Pytanie 12   

 

Dotyczy Tab.1 (Odczynniki potrzebne do wykonania 614 500 oznaczeń biochemicznych rocznie ). 

Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie kolumny z ilością opakowań na rok do dwóch miejscach po 

przecinku, co w skali 36 m-cy daje pełne opakowania handlowe? 

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 13   

 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby we wszystkich tabelach gdzie wymagane jest podanie ilości op. 

na rok policzyć z dwoma miejscami po przecinku, co w skali 36 m-cy daje pełne opakowania 

handlowe. 

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 14   
 

Ad.3 Czy zamawiający rozumie „system zdalnych zleceń badań laboratoryjnych”, jako zlecanie badań 

laboratoryjnych z poziomu szpitalnego systemu informatycznego? Jaki system HIS jest obecnie 

używany i jakich protokołów komunikacji używa? 

Odp. Tak, Zamawiający posiada system klasy HIS AMMS ASSECO POLAND i komunikacja 

pomiędzy systemami odbywa się w standardzie HL7. 

Pytanie 15   
 

Ad.27 Czy zamawiający dostarczy certyfikat SSL wraz z konfiguracją subdomeny dla rozwiązania 

dostępu do wyników przez internet ? 

Odp. Tak.  

 

Pytanie 16   
 

Ad.28 Czy w związku z procedurą zamówień kart z podpisem kwalifikowanym (gdzie diagnosta / 

pracownik medyczny samodzielnie wypełnia formularz zamówienia, a następnie samodzielnie odbiera 

kartę wraz z podpisem), zamawiający dopuszcza możliwość samodzielnego zakupu urządzeń i kart 

wraz z w/w podpisem kwalifikowanym ?  

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 17   
 

Dotyczy SWZ pkt V.3 ppkt 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę i uzna za spełnienie w/w warunku 

poprzez przedstawienie opisów, fotografii (katalogi) opisu przedmiotu zamówienia zgodnego z 

Załącznikiem nr 1 obejmującego urządzenia, które zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010r. są 

wyrobami medycznymi.  

Odp. Zamawiający wymaga przedmiotowych środków dowodowych: opisy, fotografie (katalogi) 

przedmiotu zamówienia w języku polskim. Opisy, fotografie (katalogi) mają odzwierciedlać opis 

przedmiotu zamówienia zgodny z Załącznikiem nr 1 do SWZ. 
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Pytanie 18   
 

Dotyczy części biochemicznej: 

Dot. pkt. 7 parametrów granicznych analizatora głównego, zintegrowanego analizatora biochemiczno-

immunochemicznego: Czy Zamawiający w opisie: "(...) dla modułu nie mniejsza niż 250 oznaczeń na 

godzinę" ma na myśli moduł immunochemiczny? 

Odp. Tak. 

 

Pytanie 19   
 

Dot. pkt. 20 parametrów granicznych analizatora głównego, zintegrowanego analizatora 

biochemiczno-immunochemicznego: Z uwagi na fakt, że płyny z jam ciała z reguły są pochodzenia 

surowiczego i stężenia poszczególnych analitów oznacza się w obu materiałach (surowica, płyn z jam 

ciała) w oparciu o tą samą metodykę, czy Zamawiający dopuści aby oznaczenia te zaoferować w 

oparciu o protokoły aplikacyjne oraz odczynniki dla surowicy? 

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 20   
 

Dot. pkt. 5 parametrów granicznych analizatora głównego, zintegrowanego analizatora biochemiczno-

immunochemicznego: Czy Zamawiajacy zuna za spełniony warunek możliwość zaoferowania systemu 

składajacego się z oddzielnego modułu ISE stanowiącego integralna część z modułem 

biochemicznym? 

Odp. Tak. 

 

Pytanie 21   
 

Dot. pkt. 11 parametrów granicznych analizatora głównego, zintegrowanego analizatora 

biochemiczno-immunochemicznego: Czy Zamawiajacy ma na myśli moduły biochemiczny i 

immunochemiczny zarządzany z jedenego stanowiska operatora? 

Odp. Tak. 

 

Pytanie 22   
 

Dot. pkt. 25 parametrów granicznych analizatora głównego, zintegrowanego analizatora 

biochemiczno-immunochemicznego: Czy Zamawiający wymaga aby identyfikacja odbywała się 

automatycznie bez udziału operatora? 

Odp. Tak. 

 

Pytanie 23   
 

Dot. pkt. 29 parametrów granicznych analizatora głównego, zintegrowanego analizatora 

biochemiczno-immunochemicznego: W związku z dopuszczeniem w pkt 25 identyfikacji za pomoca 

innej technlogii, czy Zamawiający uzna za spełniony warunek wyposażenie systemu w czytnik kodów 

kreskowych do identyfikacji próbek i czytnik w innej technologii do identyfikacji odczynników? 

Odp. Tak. 
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Pytanie 24   
 

Dotyczy części immunochemicznej: 

dot. 8 pkt i 14 pkt opisu analizatora zintegrowanego, głównego] Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 

zaoferowanie jednego odczynnika (anty-TSHR) który posiada komponenty w formie liofilizatu do 

jednorazowej rekonstytucji? Po rekonstytucji odczynnik jest już w formie płynnej i gotowej do użycia. 

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 25   
   

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania jakościowego testu skriningowego do wykrywania antygenu 

p24-HIV i przeciwciał anty-HIV z możliwością rozróżniania źródła sygnału dodatniego 

(p24HIV/anty-HIV)? Taka funkcjonalność zapewnia uzyskanie oddzielnych wyników dla HIV Ag i 

dla przeciwciał anty-HIV. 

Odp. Tak. 

 

Pytanie 26   
 

Dot. pkt. 2 parametrów granicznych analizatora back-up, zintegrowanego analizatora biochemiczno-

immunochemicznego (pkt. 31 dla systemu głównego): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 

zaoferowanie analizatora w którym możliwość dostawiania odczynników odbywa się trybie reception 

mode? 

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 27   
 

Czy Zamawiający odstąpi od konieczności podania trwałości odczynników, kalibratorów i kontroli po 

otwarciu opakowania? Dane te są dostępne w ulotkach produktowych. 

Odp. Tak. 

 

Pytanie 28   
 

Dot. pkt. 2 parametrów granicznych analizatora back-up, zintegrowanego analizatora biochemiczno-

immunochemicznego (pkt. 34 dla systemu głównego): Czy Zamawiający dopuści możliwość 

zaoferowania analizatora wyposażonego w 50 miejsc próbkowych, z możliwością ciągłego 

doładowania? 

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 29   
 

Dot. pkt. 2 parametrów granicznych analizatora back-up, zintegrowanego analizatora biochemiczno-

immunochemicznego (pkt. 7 dla systemu głównego): Czy Zamawiający dopuści możliwość 

zaoferowania analizatora, którego wydajność wynosi odpowiednio - moduł biochemiczny wraz z ISE - 

750 ozn/h, moduł immunochemiczny - 120 ozn./h? 

Odp. Tak,  Zamawiający dopuszcza. 
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Pytanie 30   
 

Dot. pkt. 2 parametrów granicznych analizatora back-up, zintegrowanego analizatora biochemiczno-

immunochemicznego (pkt. 37 dla systemu głównego): Czy Zamawiający dopuści możliwość 

zaoferowania analizatora wyposażonego w 42 miejsca odczynnikowe dla modułu biochemicznego 

oraz 28 miejsc odczynnikowych dla modułu immunochemicznego? 

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 31   
 

Pytania do umowy 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie we wzorze umowy następującego postanowienia? 

Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy, mając na uwadze aktualną pandemię 

wirusa SARS-CoV-2, związaną z tym sytuację globalnego zagrożenia zdrowia oraz dynamicznie 

zmieniające się okoliczności zewnętrzne, na które Wykonawca nie ma wpływu (w tym ograniczenia 

nakładane przez państwa dotknięte pandemią), stanowiące okoliczność o charakterze tzw. siły 

wyższej, Strony zgodnie postanawiają, że w czasie trwania pandemii dokonywanie napraw Urządzenia 

będzie uzależnione od aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju i za granicą oraz związanych z tą 

sytuacją okoliczności, w tym w szczególności od dostępności części zamiennych do Urządzenia, 

dostępności zdolnych do przeprowadzenia naprawy inżynierów serwisowych i faktycznej możliwości 

bezpiecznego dla pacjentów, personelu Kupującego oraz inżynierów serwisu Wykonawcy 

przeprowadzenia naprawy Urządzenia w miejscu jego funkcjonowania. Strony niniejszym akceptują, 

że czas naprawy może ulec przedłużeniu, a sama naprawa może zostać odroczona w czasie 

Uzasadnienie: 

Z uwagi na wyjątkowość sytuacji, jaką jest wybuch pandemii SARS-CoV-2, oraz dynamicznie 

zmieniające się okoliczności zewnętrzne, na które Wykonawca nie ma wpływu, w tym: potencjalnie 

ograniczoną dostępność wybranych usług związaną z nagłym i niemożliwym do przewidzenia 

zwiększeniem światowego zapotrzebowania na wyroby medyczne do diagnostyki in vitro oraz 

podejmowane przez państwa dotknięte epidemią – w tym Polskę – środki profilaktyczne i zaradcze, 

takie jak: zamknięcie granic i ograniczenie międzynarodowego transportu, zwiększone kontrole na 

lotniskach i granicach, a także inne dodatkowe obowiązki nakładane na producentów i dystrybutorów 

produktów w sektorze ochrony zdrowia, stanowiące okoliczność o charakterze tzw. siły wyższej, 

złożone przez Zamawiającego zamówienia mogą nie zostać zrealizowane lub mogą zostać 

zrealizowane w późniejszym terminie. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego 

niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich trudnościach związanych ze zrealizowaniem zamówionych 

usług. 

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie. 

 

Pytanie 32   
 

Czy Zamawiający uznaje, że warunki trwającej pandemii stanowią okoliczności siły wyższej? 

Uzasadnienie: 

Trwanie pandemii stanowi okoliczność o charakterze tzw. siły wyższej z uwagi na wyjątkowość 

sytuacji, jaką jest wybuch oraz ciągły rozwój pandemii SARS-CoV-2, oraz dynamicznie zmieniające 

się okoliczności zewnętrzne, na które Wykonawca nie ma wpływu, w tym: potencjalnie ograniczoną 

dostępność wybranych produktów związaną z nagłym i niemożliwym do przewidzenia zwiększeniem 

światowego zapotrzebowania na wyroby medyczne do diagnostyki in vitro oraz podejmowane przez 

państwa dotknięte epidemią – w tym Polskę – środki profilaktyczne i zaradcze, takie jak: zamknięcie 
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granic i ograniczenie międzynarodowego transportu, zwiększone kontrole na lotniskach i granicach, 

 okoliczności spowodowane brakiem siły roboczej u dostawców w przypadku zarażenia lub 

kwarantanny, a także inne dodatkowe obowiązki nakładane na producentów i dystrybutorów 

produktów w sektorze ochrony zdrowia 

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie. 

 

Pytanie 33   
 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do wzoru umowy postanowienia o dopuszczalności 

wprowadzenia w trakcie trwania umowy zamiennika danego produktu wchodzącego w skład 

przedmiotu umowy, na podstawie pisemnego zawiadomienia, bez konieczności zawierania pisemnego 

aneksu, przy spełnieniu oczywiście dodatkowych założeń? Propozycja postanowienia poniżej: 

 „Strony dopuszczają w trakcie trwania umowy zamianę danego produktu wchodzącego w skład 

przedmiotu umowy w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę odpowiedniego zamiennika lub 

produktu zmodyfikowanego, w szczególności udoskonalonego, o ile zamiennik ten jest produktem o 

właściwościach równoważnych bądź lepszych w stosunku do zamienianego, odpowiadających 

charakterystyce pierwotnego produktu. 

W przypadku, gdy nie ulegnie zmianie cena jednostkowa, a tym samym nie wpłynie to na zmianę 

wynagrodzenia z tytuły realizacji umowy i jednocześnie zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego, 

nie wymaga ona zawarcia pisemnego aneksu, lecz jest skuteczna na podstawie pisemnego 

zawiadomienia Zamawiającego w tym zakresie przez Wykonawcę. Zmiana uznawana będzie za 

skuteczną w chwili otrzymania przez Zamawiającego zawiadomienia, chyba że została wskazana w 

nim inna data." 

Uzasadnienie:  

Zmiana opisana powyżej jest korzystna dla Zamawiającego i może usprawnić proces wprowadzania 

zmian korzystnych dla Zamawiającego, także po stronie wykonawcy, ponieważ w przypadku 

zastąpienia danego produktu udoskonalonym, wymaga to wprowadzania zmian w bardzo wielu 

umowach. Dopuszczenie w takich sytuacjach formy pisemnego zawiadomienia dla skuteczności tej 

zmiany byłoby racjonalnym postępowaniem.  

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie. 

 

Pytanie 34   
 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu 

kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę? 

W obecnej sytuacji epidemii Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do 

komunikowania się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Kwalifikowany 

podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu. Potwierdzenie tej 

zasady znajduje się w art. 78(1) kodeksu cywilnego, który zrównuje kwalifikowany podpis 

elektroniczny z podpisem własnoręcznym. 

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie. 

 

Pytanie 35   
 

Czy 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 
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zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Umowa powierzenia przetwarzania 

danych osobowych zawarta zostałaby z Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru. 

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 36   
 

Par. 2 ust. 1 pkt 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie niniejszego postanowienia 

umowy poprzez wskazanie liczby osób, które mają zostać poddane szkoleniu, o którym mowa w 

niniejszym postanowieniu umowy? 

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie. 

 

Pytanie 37   
 

Par. 3 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "dni" na "dni robocze"? 

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie. 

 

Pytanie 38   
 

Par. 3 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostarczone zostały dokumenty w formie 

elektronicznej (CD, email, strona internetowa)? 

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 39   
 

Par. 4 ust. 2 i 3  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa ,,bezpłatny’’ na ,,w ramach czynszu 

dzierżawnego”? 

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie. 

 

Pytanie 40   
 

Par. 4 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "godzin" na "godzin w dni robocze"? 

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie. 

 

Pytanie 41   
 

Par. 4 ust. 7  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa ,,bezpłatny’’ na ,,w ramach czynszu 

dzierżawnego”? 

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie. 

 

Pytanie 42   
 

Par. 4 ust. 10 Czy zamawiający wyraża zgodę na całkowite wykreślenie tego postanowienia, 

względnie jego modyfikację w zakresie ewentualnego rozliczenia dostarczonego towaru, tak by nie 

było w żadnym wypadku możliwe zaliczenie danego towaru jako darowizny? Dotychczasowe 

sformułowanie tego postanowienia nie może mieć miejsca w świetle zasad panujących na rynku w 

szczególności postanowień Kodeksu Etyki Med Tech. Ponadto, Wykonawca nie ma możliwości 

kontrolować potrzeb Zamawiającego co do ilości zamawianego towaru, skupiając się na terminowych 

dostawach, szczególnie że Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian w ilościach zamawianych 
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towarów w trakcie trwania umowy. Postanowienie w obecnym brzmieniu nie znajduje uzasadnienia i 

w ocenie Wykonawcy rodzi ryzyka dla obu stron kontraktu, zatem powinno zostać całkowicie usunięte 

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie. 

 

Pytanie 43   
 

Par. 4 ust. 11  

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "godzin" na "godzin w dni robocze"? 

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z 

wykonania zastępczego wykluczało zastosowanie kar umownych? 

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie. 

 

Pytanie 44   
 

Par. 5 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy 

przysługiwało po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych, 

wyznaczonego w pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy? 

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie. 

 

Pytanie 45   
 

Par. 5 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zdania: „Zmniejszenie nie może przekraczać 

20% całkowitej wartości umowy”? 

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie. 

 

Pytanie 46   
 

Par. 6 ust. 1 i 2 oraz par. 7 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin płatności był 

liczony od daty wystawienia faktury? 

Uzasadnienie: 

Utrzymanie zapisu w obecnej postaci spowoduje, iż niemożliwe może być dokładne określenie terminu 

płatności. 

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie. 

 

Pytanie 47   
 

Par. 9 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy 

przysługiwało po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych, 

wyznaczonego w pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy? 

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie. 

 

Pytanie 48   
 

Par. 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może 

w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.’’? 

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie. 
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Pytanie 49   
 

Par. 11 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”? 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę przesłanki naliczenia kary umownej za odstąpienie „z 

przyczyn zawinionych przez Wykonawcę”? 

Uzasadnienie: 

Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik odpowiada za nienależyte wykonanie umowy jeżeli wynika ono z 

przyczyn za które ponosi odpowiedzialność. Przyczyny niezależne od Zamawiającego obejmują także 

okoliczności za które dłużnik nie odpowiada. 

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie. 

 

Pytanie 50   
 

Pytania dotyczące: Częśd VI. Analizator do białek specyficznych i UPS Pytanie 1 Dotyczy: Parametry 

Graniczne dla analizatora numer parametru 34 - częśd VI. Prosimy Zamawiającego o modyfikację 

zapisu parametru granicznego nr 34 dla analizatora w części VI poprzez zmianę wymagania 

bezpłatnego pakietu do uruchomienia i wykonania pierwszego badania na bezpłatny pakiet do 

uruchomienia analizatora i przeprowadzenia szkolenia aplikacyjnego. Aktualny zapis: „Bezpłatny 

pakiet do uruchomienia i wykonania pierwszego badania.” Zmiana na: Bezpłatny pakiet do 

uruchomienia analizatora i przeprowadzenia szkolenia aplikacyjnego. Aktualny zapis nie precyzuje 

powyższego wymagania i może sugerowad dostarczenie bezpłatnego pakietu startowego wszystkich 

odczynników do wykonania każdego pierwszego badania. Informujemy, że producent analizatora 

dostarcza pełne wyposażenie analizatora oraz UPS, jak również bezpłatnie płyny myjące i 

konserwacyjne do uruchomienia analizatora. Jednocześnie informujemy, że serwis techniczny i 

aplikacyjny Wykonawcy korzysta podczas instalacji i szkolenia z odczynników i akcesoriów 

szkoleniowych, nie naruszając zasobów pierwszych zakupów odczynników, płynów systemowych, 

akcesoriów i materiałów zużywalnych dokonanych przez Zamawiającego.  

Odp. Zamawiający w opisie „bezpłatnego pakietu do uruchomienia i wykonania pierwszego 

badania”, miał na myśli dostarczenie przez Wykonawcę bezpłatnego pakietu do uruchomienia 

analizatora i przeprowadzenia szkolenia aplikacyjnego. 

 

Pytanie 51   
 

Dotyczy: Odczynniki potrzebne do wykonania oznaczeo - tabela 8. Częśd VI. Czy Zamawiający może 

doprecyzowad, że podana liczba oznaczeo w Tabeli 8 jest liczbą oznaczeo uwzględniającą kalibracje 

kontrole, rozcieoczenia, tym samym jest ostateczną liczbą oznaczeo do obliczenia liczby niezbędnych 

opakowao do ich wykonania. A wymóg podania trwałości odczynników, kalibratorów i kontroli jest 

wyłącznie dodatkową informacją dla Zamawiającego. Częśd podanych w tabeli 8, częśd VI 

parametrów będzie wykonywanych w stosunkowo małych ilościach, i zakładamy, że Zamawiający 

zdecyduje sam o sposobie najlepszego zarządzania odczynnikami, zgodnym z przyjętą praktyką w 

laboratorium i w oparciu o dostarczoną informację o produktach złożoną przez Wykonawcę ofercie. 

Doprecyzowanie Zamawiającego w tym zakresie jest istotne dla poprawnego przygotowania liczby 

niezbędnych opakowao, w związku z zapisem Wzoru Umowy §4 ust. 10 o karze nieodpłatnego 

dostarczenia brakujących odczynników w razie jeśli Wykonawca nie uwzględni wszystkich 

opakowao.  

Odp. Zamawiający potwierdza, że podana liczba oznaczeń w tab. 8 jest liczbą oznaczeń 

uwzględniającą kalibrację, kontrole, rozcieńczenia. 
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Pytanie 52   
 

Dotyczy: Czas usunięcia awarii dla analizatora. Częśd VI. SWZ pkt XVI. Ocena ofert – Opis 

kryteriów oceny. Prosimy o zgodę na wydłużenie czasu usunięcia awarii analizatora do badao białek 

specyficznych z 36 godzin od momentu jej zgłoszenia maksymalnie, na zapis do 5 dni roboczych od 

chwili zgłoszenia awarii. Wykonawca wskazuje, iż analizator do oznaczania białek specyficznych z 

naszego doświadczenia nigdy nie pracuje w trybie ciągłym 7 dni w tygodniu, ponieważ nie jest on 

dedykowany do dostarczania badao pilnych, zatem nieznaczne przedłużenie aktualnych terminów 

usunięcia awarii oraz możliwośd wykonania naprawy w dni robocze od poniedziałku do piątku nie 

wpłynie negatywnie na bezpieczeostwo i komfort pracy Zamawiającego. Wykonawca podkreśla, iż 

przystępując do przedmiotowego postępowania wyraża gotowośd do realizacji przedmiotu 

zamówienia z należytą starannością, a co za tym idzie w jego interesie jest zawsze doprowadzenie do 

sytuacji, w której przedmiot umowy będzie funkcjonował w sposób prawidłowy.  

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę kryteriów oceny  ofert. 

 

Pytanie 53   
 

Dotyczy: Termin dostaw - Wzór Umowy §3 ust. 2. Częśd VI. Wykonawca wnosi o modyfikację 

zapisu Wzoru Umowy §3 ust. 2 dla analizatora w części VI, poprzez wydłużenie aktualnego terminu 

realizacji dostaw przedmiotu umowy z 3 dni od daty złożenia zamówienia, na zapis do 5 dni 

roboczych. Wykonawca wskazuje, iż analizator do oznaczania białek specyficznych nie jest 

dedykowany do dostarczania badao pilnych, oraz z doświadczenia Wykonawcy nigdy nie pracuje w 

trybie ciągłym, 7 dni w tygodniu, zatem nieznaczne przedłużenie wymaganych terminów dostaw 

przedmiotu umowy dla tej części oferty nie wpłynie negatywnie na komfort pracy Zamawiającego. 

Prosimy o uwzględnienie w zapisie terminu dostaw określenia dni robocze. Dostawy towaru w soboty, 

niedziele i święta nie mogą byd realizowane ponieważ żaden transport powszechnie wykorzystywany 

do takich dostaw nie dostarcza przesyłek w dni wolne od pracy.  

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie. 

 

Pytanie 54   
 

Dotyczy: Termin ważności odczynników. Wzór Umowy §3 ust. 7. Tabela nr 8. Częśd VI. Czy 

Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu we Wzorze Umowy §3 ust. 7. dotyczącego wymaganego 

terminu ważności odczynników do analizatora do białek specyficznych, częśd VI, z co najmniej 6 

miesięcy, liczony od daty realizacji dostawy, na termin co najmniej 5 miesięcy od daty realizacji 

dostawy. Zdarza się incydentalnie w okresie pandemii, że producent odczynników dostarcza 

odczynniki z wspomnianymi 5 miesięcznymi terminami ważności, co wynika z jego polityki zasobami 

i produkcją w okresie pandemii, na co Wykonawca nie ma wpływu. W oparciu o doświadczenie pracy 

z oferowanymi odczynnikami do oznaczania białek specyficznych możemy zapewnid, że zmiana ta 

nie dostarczy jakichkolwiek strat odczynnika, których przyczyną miałby byd brak możliwości 

wykorzystania odczynnika w terminie jego ważności.  

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie. 

 

Pytanie 55   
 

Dotyczy: Termin ważności odczynników Tabela 8, pozycje od 6 do 11. Częśd VI. Jednocześnie 

prosimy o zgodę Zamawiającego na zmianę zapisu dotyczącego terminu ważności odczynników 

wymienionych w Tabeli 8, w pozycji 6-11, dla części VI. W pozycji od 6 do 11 znajdują się 
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odczynniki IgG kappa, IgG lambda, IgA kappa, IgA lambda, IgM kappa, IgM lambda, które producent 

w okresie pandemii incydentalnie, co wynika z jego polityki zasobami i produkcją, oferuje z krótszymi 

terminami ważności, na co Wykonawca nie ma wpływu. Dlatego prosimy o zmianę aktualnego we 

Wzorze Umowy §3 ust. 7 zapisu terminu ważności dla części VI, z co najmniej 6 miesięcy, liczony od 

daty realizacji dostawy, na zapis, co najmniej 3 miesięcy od daty realizacji dostawy, wyjątkowo w 

odniesieniu dla tych 6 odczynników w Tabeli 8. W oparciu o doświadczenie pracy z w/w 

oferowanymi odczynnikami do oznaczania białek specyficznych możemy zapewnid, że zmiana ta nie 

dostarczy jakichkolwiek strat odczynnika, których przyczyną miałby byd brak możliwości 

wykorzystania odczynnika w terminie ważności. Opakowania zestawów tych odczynników są 

niewielkie tj. 50 testów, to zapewnia użytkownikowi wykorzystanie odczynnika bez strat, mając na 

względzie podane w formularzu cenowym zapotrzebowanie Zamawiającego. Wobec powyższego 

wnosimy do dokonanie przedmiotowej zmiany.  

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu ważności odczynników. 

 

Pytanie 56   
 

Dotyczy: Terminy płatności – Wzór Umowy §6, ust. 1. Cześd VI. Prosimy o zmianę terminu płatności 

z 60 dni od daty dostarczenia towaru na 40 dni od daty otrzymania faktury. W ocenie Wykonawcy 

określenie terminu płatności na czas 60 dni licząc od dnia dostawy otrzymania faktury prowadzid 

będzie do faktycznego kredytowania Zamawiającego oraz konieczności doliczenia do oferty „kosztów 

pieniądza w czasie” co z kolei spowoduje wzrost wartości otrzymanych przez Zamawiającego ofert, a 

co za tym idzie niesie ryzyko przekroczenia kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na realizację 

zamówienia.  

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie. 

 

Pytanie 57   
 

Dotyczy: Nieodpłatna dostawa odczynników –Wzór Umowy § 4, ust. 10 Cześd VI. Prosimy o 

odstąpienie Zamawiającego od zapisu we Wzorze Umowy § 4, ust. 10, w odniesieniu do części VI, 

dotyczącego bezpłatnych dostaw na koszt Wykonawcy w przypadku niedoszacowania przez 

wykonawcę odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych. Aktualny zapis 

we Wzorze Umowy brzmi: “ W przypadku jeżeli Wykonawca nie uwzględnił w ofercie wszystkich 

odczynników laboratoryjnych bądź materiałów eksploatacyjnych do analizatorów wyszczególnionych 

w § 2 ust.1 pkt. 2 (asortyment i ilośd) –niezbędnych do wykonania przez Zamawiającego ilości badao 

podanych w SWZ –wówczas Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego dostarczenia 

Zamawiającemu, na jego żądanie, brakujących odczynników bądź materiałów eksploatacyjnych, w 

terminie określonym w § 3 ust.2 umowy.” Rzeczywista sytuacja odnosząca się do stanu pacjenta, a co 

za tym idzie stężenia badanego markera w próbce którą otrzymuje laboratorium, jak również 

możliwości czasowej zmiany organizacji pracy w laboratorium, na przykład w okresie pandemii, 

czasowo większej lub mniejszej liczby przyjętych pacjentów, lub ich braku, z powodu zamknięcia 

oddziału, czy poradni w okresie kolejnych fal epidemii Covid-19, dłuższe przerwy w wykonywaniu 

badao, to wszystko może skutkowad nieoptymalnym wykorzystaniem odczynników, a tym samym nie 

pozwala w 100% przewidzied ostatecznego wykorzystania odczynników materiałów kontrolnych i 

eksploatacyjnych w okresie umowy. To wszystko może zmienid zużycie i zapotrzebowanie na 

poszczególne produkty złożone w ofercie. Dlatego prosimy o odstąpienie od zapisu we Wzorze 

Umowy § 4, ust. 10 w odniesieniu do części VI.  

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie. 
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Pytanie 58   
 

Dotyczy: Terminu usunięcia awarii - Wzór Umowy § 4 ust. 11 Wykonawca wnosi o modyfikację 

Wzoru Umowy § 4 ust. 11, i zgodnie z pytaniem nr 3, zapisów SWZ pkt XVI. Ocena ofert – Opis 

kryteriów oceny, poprzez wydłużenie aktualnego czasu usunięcia awarii w odniesieniu do części VI. 

Aktualnie zapis brzmi: „W przypadku awarii analizatora głównego i/lub zastępczego -dostawca 

zobowiązuje się do usunięcia awarii najpóźniej do 12 godzin, lub zapewni analizator zastępczy na czas 

trwania naprawy lub zapewni i sfinansuje wykonanie badao w innej placówce do czasu usunięcia 

awarii.” Wykonawca wskazuje, iż analizator do oznaczania białek specyficznych nie jest dedykowany 

do dostarczania badao pilnych, a co za tym zwyczajowo nie pracuje 7 dni w tygodniu, zatem 

nieznaczne przedłużenie aktualnych terminów usunięcia awarii i dostawy równorzędnego aparatu 

zastępczego nie wpłynie negatywnie na bezpieczeostwo i komfort pracy Zamawiającego. Wykonawca 

podkreśla, iż przystępując do przedmiotowego postępowania wyraża gotowośd do realizacji 

przedmiotu zamówienia z należytą starannością, a co za tym idzie w jego interesie jest doprowadzenie 

do sytuacji, w której przedmiot umowy będzie funkcjonował w sposób prawidłowy. Dlatego prosimy 

o zmianę aktualnego terminu, najpóźniej do 12 godzin na usunięcie awarii od jej zgłoszenia (Wzór 

Umowy § 4 ust. 11), w odniesieniu do analizatora do badao białek specyficznych, poprzez wydłużenie 

terminu usunięcia awarii, na do maksymalnie 5 dni roboczych od chwili zgłoszenia awarii, a w 

przypadku, gdyby usunięcie awarii w terminie do 5 dni roboczych nie było możliwe, Wykonawca po 

upływie kolejnych 2 dni roboczych, zobowiązuje się dostarczyd równoważne urządzenie zastępcze na 

czas usunięcia awarii. W przypadku braku możliwości usunięcia awarii w terminie przekraczającym 5 

dni roboczych Wykonawca sfinansuje wykonanie badao w innej placówce. Dlatego proponujemy 

zapis w następującym brzmieniu w odniesieniu do części VI: „W przypadku awarii analizatora 

głównego i/lub zastępczego -dostawca zobowiązuje się do usunięcia awarii najpóźniej do 5 dni 

roboczych, a po kolejnych 2 dniach, w razie braku możliwości usunięcia awarii, dostarczy aparat 

zastępczy. W razie braku możliwości usunięcia awarii w terminie 5 dni roboczych sfinansuje 

wykonanie badao w innej placówce do czasu wstawienia aparatu zastępczego.” Z uwagi na 

skomplikowany charakter przedmiotu umowy oraz ewentualną koniecznośd dostarczenia urządzenia 

zamiennego Wykonawca wskazuje, iż do dostarczenia urządzenia zamiennego niezbędny jest 

dodatkowy czas, który może byd zaburzony z obiektywnych przyczyn. Powyższe spowodowane jest 

koniecznością odpowiedniego zabezpieczenia logistycznego dostawy, co w sytuacji wystąpienia na 

terytorium RP stanu epidemii może przejściowo napotykad niedające się przewidzied trudności. 

Nadto, Wykonawca zwraca uwagę, iż rozprzestrzenianie się wirusa Sars-Cov2 powoduje ciągle 

utrzymujące się problemy związane z blokadą lub przerwaniem łaocuchów dostaw w transporcie 

międzynarodowym oraz może uniemożliwid terminową realizację zamówienia części zamiennych 

bezpośrednio od producenta urządzenia, wymaganych dla usunięcia awarii i dotrzymania aktualnego 

terminu usunięcia awarii. Wskazane powyżej okoliczności, jak również ewentualna odpowiedzialnośd 

Wykonawcy za zwłokę w realizacji zamówienia, skutkowad będzie koniecznością oszacowania 

dodatkowych ryzyk, a co za tym idzie może w sposób znaczący wpłynąd na ceny ofert złożonych w 

przedmiotowym postępowaniu. Wobec powyższego wnosimy do dokonanie przedmiotowej zmiany. 

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie. 

 

                                                                                                            p.o. Zastępcy Dyrektora 

                                                                                                  ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych 

                                                                                                                   Adam Szkudlarek 
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