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Rzeszów, 2019.06.27

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy odczynników wraz z dzierżawą aparatury do
wykonywania badań dla Klinicznego Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej.
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) informuje, że od Wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:
I.
1. Dotyczy Załącznika nr 2_1C do SIWZ, Pakiet nr. 1 pkt. 6:
Jaki rodzaj międzynarodowej kontroli jakości i z jaką częstotliwością jest wymagany przez Zamawiającego?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kontrolę międzynarodową: próbki co miesiąc (3 x cykl 12
miesięczny) subskrypcja 3 x 12 miesięczna.
2. Dotyczy Załącznika nr 2_1 i 2_1A do SIWZ, Pakiet nr. 1:
Czy Zamawiający dopuści, by w tabeli ” Formularz Cenowy dla odczynników- 2_1” Wykonawca uwzględnił
ilości kolumn HPLC w rozbiciu na 14 000 oznaczeń i 2 000 (opcja) natomiast w tabeli „Formularz cenowy dla
odczynników dodatkowych, kontroli, kalibratorów, zużywalnych części zamiennych- 2_1A” wszystkie
pozostałe odczynniki, kontrole, kalibratory, zużywalne części zamienne łącznie na 16 000 oznaczeń (14 000 +
2 000-opcja)?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozbudowanie tabeli o dodatkowe kolumny umożliwiające
dokładne rozbicie pozostałych odczynników, kontroli, kalibratorów, materiałów zużywanych dla 14000
oznaczeń i 2000 oznaczeń (opcja).
3. Dotyczy Załącznika nr 2_1D do SIWZ:
Czy zamawiający mógłby podać przykładowy model komputera i monitora spełniający wymagania ze
specyfikacji?
Odpowiedź: Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego jak w Załączniku nr 2_1D do SIWZ.
II.
1. Pakiet nr 4 – Załącznik 2_4C- parametry techniczne i funkcjonalne – poz. 4 – Czy Zamawiający
dopuści odczynniki stosowane do urządzenia, zawierające metanol?
Odpowiedź: NIE. ZGODNIE Z SIWZ.
2. Pakiet nr 4 - Załącznik 2_4C- parametry techniczne i funkcjonalne – poz. 7 – Czy Zamawiający
dopuści urządzenie, w którym zamiast technologii RFID, sczytywanie i informacje o programie
barwienia i dodatkowych danych dotyczących ilości badań odczynników odbywa się za pomocą kart
chipowych?
Odpowiedź: NIE. ZGODNIE Z SIWZ.
III.
1) Dotyczy SIWZ, Pakiet nr 4 – Parametry techniczne i funkcjonalne – Załącznik nr 2_4C do SIWZ:
1. pkt. 10:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby czas reakcji serwisu wynosił do 48 godzin od daty zgłoszenia, a
usunięcie awarii do 24 godzin w dni robocze?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. SIWZ bez zmian.
2. Dotyczy SIWZ, pakiet nr 4:
2. Zamawiający w pakiecie nr 4 wymaga zaoferowania analizatora do barwienia preparatów. Ze
względu na charakterystykę urządzenia, oraz wykonywanie przez niego samych barwień preparatów,
bez wydawania wyników - czy Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia, które nie posiada
kontroli wewnątrzlaboratoryjnej, ani międzynarodowej, a także poza odczynnikami barwiącymi nie
posiada kalibratorów, części zamiennych ani zużywalnych?
Tego typu urządzenia nie posiadają kontroli ani kalibratorów.
Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuści urządzenia, które nie posiadają kontroli wewnątrzlaboratoryjnej, ani
międzynarodowej, a także poza odczynnikami barwiącymi nie posiada kalibratorów, części zamiennych ani
zużywalnych.
IV.
Dotyczy SIWZ, Projekt umowy – Załącznik nr 4 do SIWZ:
§3 ust.6 pkt 1) oraz §6 ust.1:
Uprzejmie prosimy o dookreślenie zapisu:
„za każdy 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: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.
§4 ust. 1:
Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby do każdej dostawy nie była załączana faktura VAT?
Ze względu na stosowaną przez Wykonawcę politykę bezpieczeństwa i ochronę danych stanowiących
informację handlowe, faktury wystawiane są przez pracownika Wykonawcy w biurze w dniu dostawy towaru
do Zamawiającego, a sam przedmiot dostawy jest wysyłany do Zamawiającego z magazynu Wykonawcy, który
znajduje się w innej lokalizacji niż biuro. Nie istnieje zatem fizycznie możliwość by faktura była dostarczona
Zamawiającemu wraz z zamówionym i dostarczonym towarem. Wraz z towarem Wykonawca załącza
dokument dostawy, potwierdzający ilość, rodzaj towaru będącego przedmiotem dostawy, natomiast faktura
VAT wysyłana jest pocztą po wykonaniu zamówienia. Jeżeli tak prosimy o usunięcie zapisu „od daty
otrzymania towaru”.
Ewentualnie czy Zamawiający wyrazi dopuści dostarczenie w dniu dostawy elektronicznej faktury VAT w
postaci pliku .pdf na wskazany przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy pozostają bez zmian.
§8 ust.3:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie wskazanego zapisu, w sytuacji, gdy Wykonawca przenosi na
siebie obowiązek ubezpieczenia wydzierżawianych urządzeń? Jeżeli tak proponujemy zapis:
„Obowiązek ubezpieczenia wydzierżawianego urządzenia od wszystkich ryzyk leży po stronie
Wydzierżawiającego (Wykonawcy).”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.
§8 ust. 11 i 12:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie czasu serwisu poprzez dodanie zapisu „w dni robocze”?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.
§9:
Prosimy o dodanie postanowienia w następującym brzmieniu:

„W wypadku przekroczenia terminu zapłaty Wykonawca będzie uprawniony do naliczania odsetek
ustawowych zgodnie z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. za
każdy dzień opóźnienia w zapłacie.”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.
Dotyczy SIWZ, Projekt umowy – Załącznik nr 4 do SIWZ:
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 tzw. danych wrażliwych pacjenta.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej „Załącznik nr 4 a” do SIWZ - projekt umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 2_4 do SIWZ, dotyczy PAKIET 4, Formularz cenowy, pkt 6):
Zamawiający wskazuje na obowiązek Wykonawcy dostarczania na swój koszt odczynników jak również
materiałów kontrolnych i zużywalnych w przypadku ich niedoszacowania w ofercie na wskazaną liczbę badań.
Prosimy o usunięcie ww. zapisu, ze względu na fakt, iż Wykonawca szacuje ilości odczynników i materiałów
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.
Ewentualnie prosimy o uzupełnienie ww. punktów zapisem w brzmieniu:
„z wyłączeniem sytuacji, w której wzrost wykorzystania asortymentu będzie spowodowany wzrostem ilości
badań, niż deklarowano w SIWZ bądź użytkowaniem analizatorów w sposób niezgodny z instrukcją obsługi
analizatorów”.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
§6:
Prosimy o uzupełnienie zapisu poprzez dodanie zdania:
„Obowiązek zapłaty kary umownej wskazanej w ust. 1 nie dotyczy okoliczności, gdy Wykonawca wstrzyma
kolejne dostawy na skutek zwłoki Zamawiającego w zapłacie ceny zakupu ponad 45 dni licząc od terminu
zapłaty.”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.
Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 2_4 do SIWZ, dotyczy PAKIET 4, Formularz cenowy, pkt 12):
Czy Zamawiający dopuści możliwość uzyskania dostępu online 24h na dobę do aktualnych kart charakterystyk
na stronie internetowej Wykonawcy?
Jeżeli tak proponujemy uzupełnienie zapisu: „lub zapewni całodobowy dostęp online do karty charakterystyki
na stronie internetowej pod adresem: www………..”
Jeżeli tak, to prosimy o tożsamą modyfikację §5 ust.2 Projekt Umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ).
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
V.
1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę minimalnego terminu ważności 2 odczynników: Tryptazy i
Development solution, na 4 miesiące, ponieważ taki minimalny termin ważności tych odczynników
gwarantuje producent z uwagi na ich wysoką czułość?
Odpowiedź: TAK. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę minimalnego terminu ważności na 4 miesiące wyżej
wymienionych odczynników.
2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie wraz z aparatem laptopa o parametrach:
Procesor
Intel Core i3-5005U (2 rdzenie, 2.00 GHz, 3 MB cache)

Chipset
Intel Broadwell
Pamięć RAM
4 GB (SO-DIMM DDR3, 1600 MHz)
Dysk HDD SATA 5400 obr.
500 GB
Wbudowane napędy optyczne
Nagrywarka DVD+/-RW
Typ ekranu
Matowy, LED
Przekątna ekranu
15,6"
Rozdzielczość ekranu
1366 x 768 (HD)
Karta graficzna
Intel HD Graphics 5500
Wielkość pamięci karty graficznej
Pamięć współdzielona
Dźwięk
Wbudowane głośniki stereo
Wbudowany mikrofon
Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z Intel High Definition Audio
Kamera internetowa
1.0 Mpix
Łączność
LAN 10/100/1000 Mbps
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Moduł Bluetooth
Rodzaje wejść / wyjść
USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 1 szt.
Czytnik kart pamięci - 1 szt.
USB 2.0 - 2 szt.
VGA (D-sub) - 1 szt.
RJ-45 (LAN) - 1 szt.
Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.
DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.
Bateria
4-komorowa, 2660 mAh, Li-Ion
Zainstalowany system operacyjny
Microsoft Windows 7 Professional PL + Windows 10 PRO PL
Dołączone oprogramowanie
Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku)
Wysokość
23,9 mm
Szerokość
380 mm
Głębokość
260 mm
Waga
2,25 kg (z baterią)
Kolor dominujący
Czarny
Dodatkowe informacje
Wydzielona klawiatura numeryczna
Wielodotykowy, intuicyjny touchpad

Możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock)
Dołączone akcesoria
Zasilacz
Kod producenta
Vostro0635
zamiast PC z monitorem jak w załączniku 2_3D do SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
zmienia treść zapisów SIWZ w zakresie w/w odpowiedzi. Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy PZP Zamawiający
przedłuża termin składania ofert do dnia 03.07.2019r. godz. 10:00 Zamawiający informuje, że otwarcie ofert
odbędzie się dnia 03.07.2019 r. godz. 10:30 w Budynku Zamówień Publicznych.

Z poważaniem
Krzysztof Bałata - Dyrektor

