
                             Sandomierz dnia 08.02.2018 r. 
Szpital Specjalistyczny 
Ducha Świętego 
ul. Schinzla 13 
27-600 Sandomierz 
 

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego 
w postępowaniu na „Dzierżawę zintegrowanego systemu biochemiczno - immunolo-

gicznego wraz ze stacją wody” 
 znak PN/3/2018 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie prze-

targu nieograniczonego na „Dzierżawę zintegrowanego systemu biochemiczno - immuno-
logicznego wraz ze stacją wody”, znak PN/3/2018 

 
Do Zamawiającego w dniu 05.02.2018 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści nastę-
pującej: 
 

Do Załącznika Nr.1: 

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora gdzie odczynniki przebywają na 
pokładzie z chłodzeniem zgodnym z zaleceniami producenta odczynników: w części immu-
nochemicznej poniżej 20ºC?  Producent dzięki zastosowanej metodzie i kompozycji odczyn-
ników nie wymaga, aby były one chłodzone na pokładzie analizatora w temp. lodówki. Od-
czynniki są automatycznie otwierane, zamykane i mieszane na pokładzie analizatora oraz po-
siadają długą gwarantowaną stabilność po otwarciu. 

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynników produkowanych przez innego 
producenta niż producent analizatora, ale stanowiących jednolity system analityczny z ww 
analizatorem? Oferent gwarantuje pełną dokumentację walidacyjną oferowanych odczynni-
ków, kalibratorów i kontroli wraz z analizatorem, wraz z deklaracjami CE.  W Deklaracji CE 
dla analizatora umieszczone są obie firmy: producent aparatu i producent: odczynników. 

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dla oznaczeń biochemicznych w moczu zaoferować ma-
teriał kontrolny od innego producenta niż odczynniki biochemiczne i analizator? 

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie części biochemicznej systemu zintegrowa-
nego o wydajności 600 ozn. fotometrycznych i 400 oznaczeń ISE / godz? 

5. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania oznaczania CRP o liniowości do 35 mg/dl 
i oznaczania hCRP o liniowości 0,015-2,0 mg/dl? 

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora biochemicznego dysponującego 
160 kuwetami w rotorze pomiarowym, wielorazowego użytku, wykonanymi z tworzywa 
optycznego PMMA? Poziom czystości używanych kuwet pomiarowych monitorowany jest na 
bieżąco i w sytuacji przekroczenia limitów fabrycznych wymagana jest wymiana części ze-
społu kuwet. Czynność ta wykonywana jest w ramach rutynowych proce-
dur konserwacyjnych dla analizatora .Odpowiednia ilość kuwet jest zadysponowana w ofer-
cie  wraz z elementami zużywalnymi. 

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania analizatora biochemicznego z 
wbudowanym, zintegrowanym modułem ISE wykorzystującym pojedyncze, bezobsługowe 
elektrody wymieniane pojedynczo w zależności od zużycia, pracującego metodą pośrednią? 

8. Prosimy o zgodę na zaoferowanie kontroli na dwóch lub trzech poziomach, zgodnie z reko-
mendacjami producenta odczynników i specyfiką oferowanego analizatora.  Zgodnie z obo-
wiązującym Rozporządzeniem MZiOS z dnia 21 stycznia 2009 r.  w sprawie standardów jako-
ści dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych oraz zasadami GLP  
(Good Laboratory Practice)  nie ma wymogu oznaczania materiału kontrolnego na trzech po-
ziomach.  Laboratorium stosuje metody badawcze  zgodne z zaleceniami producentów wyro-
bów medycznych do diagnostyki in vitro  (p. 6. - 6.1  cytowanego Rozporządzenia MZiOS). 



9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora w którym ze względu na zasto-
sowaną technologię pomiar reakcji i odczyt końcowy odbywa się w komorze pomiarowej bę-
dącej elementem wyposażenia aparatu?  Aparat ten nie wymaga i nie stosuje jednorazowych 
kuwet pomiarowych z tworzywa sztucznego, a reakcja immunochemiczna przeprowadzana 
jest w jednorazowego użytku naczynkach reakcyjnych z tworzywa sztucznego. 

10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby dla jednego z oferowanych parametrów immunoche-
micznych (a-TPO) kalibracja wykonywana była dla każdego opakowania odczynników, zgod-
nie z rekomendacją Producenta, a nie co 30 dni? 

11. Prosimy o modyfikację zapisu w p. 37  na:  ”Trwałość odczynników po otwarciu do daty waż-
ności określonej przez Producenta indywidualnie dla każdego z odczynników i opisanej w in-
strukcji wykonawczej testu”, co zgodne jest z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej. 

12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na oznaczanie karbamazepiny i kwasu walproinowego w czę-
ści biochemicznej homogenną metodą immunoenzymatyczną? 

13. Czy ze względu na specyfikę technologii gwarantującą ultrakrótkie czasy reakcji i pomiaru, 
Zamawiający oceni równocennie (Parametry Oceniane p.1) sytuację  zaoferowanie odczynni-
ków płynnych i gotowych do użytku bez konieczności rekonstytucji, dla których producent 
przewiduje krótki czas ogrzania do temp. pokojowej przed wstawieniem ich do analizatora?  
Czas ten nie przekracza w praktyce 15 minut, a operator w tym czasie może wykonywać inne 
konieczne czynności przedanalityczne, wirowanie, przygotowanie próbek do oznaczeń itp. 

14. Ze względu na posiadanie w ofercie kilku rodzajów testów do oznaczania beta-HCG o różnych 
wskazaniach diagnostycznych prosimy o wyjaśnienie i uściślenie,  czy Zamawiający zamierza 
stosować test beta-HCG wyłącznie jako test ciążowy,  czy także jako marker chorób trofobla-
stu oraz nowotworów produkujących HCG?  

15. Czy w celu uniknięcia błędów i incydentów medycznych Zamawiający oczekuje, aby ofero-
wane odczynniki do oznaczania TSH, fT4, a-Tg i a-TPO posiadały określone przez producenta 
odczynników specyficzne wartości referencyjne dla populacji dorosłych, dzieci i kobiet w cią-
ży w poszczególnych trymestrach, co pozwoli prawidłowo interpretować wyniki oznaczeń 
tych parametrów? 

16. Czy Zamawiający oczekuje aby oferowany test do oznaczania troponiny był zgodny z aktual-
nymi zaleceniami i wymogami Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i umożliwiał zasto-
sowanie szybkiego 1-godzinnego algorytmu diagnostyki zawału mięśnia sercowego? 

17. W celu prawidłowego skalkulowania ilości materiałów kontrolnych w okresie trwania umo-
wy prosimy o podanie harmonogramu i częstotliwości wykonywania badań kontrolnych dla 
każdego z oferowanych parametrów 

18. Prosimy o wyjaśnienie i uściślenie czy podane ilości oznaczeń zawierają już oznaczenia prze-
znaczone na kalibracje i kontrole? 

19. Czy dla oznaczeń przewidzianych w moczu należy doliczyć dodatkowe testy na wykonanie 
kontroli? 

20. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie oznaczeń fosfatazy kwaśnej sterczowej, któ-
rej wynik obliczany jest automatycznie przez analizator, wykorzystując oznaczone wartości 
fosfatazy kwaśnej całkowitej i fosfatazy kwaśnej niesterczowej dla danej próbki badanej?  

Dot.: Załącznik nr 5 do SIWZ 

21. Par. 2 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby wirówka była dostarczona wraz z aparatem 
jako przedmiot dzierżawy? 

22. Par. 2 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie niniejszego postanowienia 
umowy poprzez wskazanie liczby osób, które mają zostać  poddane szkoleniu, o którym mo-
wa w niniejszym postanowieniu umowy? 

23. Par. 5 ust. 5 Czy Zamawiający dopuści, aby zamówienia były składane także za pośrednic-
twem poczty elektronicznej? 

24. Par. 5 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin płatności był liczony od daty 
wystawienia faktury? Uzasadnienie: Utrzymanie zapisu w obecnej postaci  spowoduje, iż 
niemożliwe będzie dokładne określenie terminu płatności. 

25. Par. 6. ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę zmianę niniejszego postanowienia umowy na:  
„Obowiązek ciągłości dostaw nie dotyczy sytuacji gdy  opóźnienie Zamawiającego w zapłacie 
ceny zakupu przekracza  30 dni.”? Uzasadnienie: Obecne postanowienie wzoru umowy jest 



jednostronne i jako takie narusza normę art. 487 par. 2 k.c., który mówi, że umowa jest wza-
jemna, kiedy obie strony zobowiązują się w ten sposób, że świadczenie jednej z nich ma być 
odpowiednikiem świadczenia drugiej (zasada symetrii zobowiązań umownych).W stosun-
kach zobowiązaniowych wynikających z umów wzajemnych  jest regułą, że każda ze stron 
zobowiązując się do świadczenia, czyni to w przekonaniu, iż otrzyma ekwiwalent tego świad-
czenia od kontrahenta. Dlatego też, zgodnie z art. 490 k.c., gdy spełnienie świadczenia przez 
drugą stronę  staje się wątpliwe  ze względu na stan majątkowy, strona zobowiązana do 
wcześniejszego  świadczenia może powstrzymać się z jego spełnieniem  do czasu gdy druga 
strona zaofiaruje świadczenie wzajemne  lub nie da stosownego zabezpieczenia. Zamawiają-
cy dokonał ograniczenia praw Wykonawcy przynależnych mu w przypadku niewykonania  
zobowiązania przez Zamawiającego. Skoro Zamawiający zapisuje cały szereg sankcji wobec 
Wykonawcy za niewłaściwą realizację umowy, to tym bardziej nie powinien pozbawiać Wy-
konawcy części jego ustawowych praw przysługujących w przypadku  niewłaściwego wyko-
nania umowy wzajemnej przez Zamawiającego. 

26. Par. 6 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy? 
27. Par. 7 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu "48 godzin w dni świątecz-

ne"? 
28. Par. 7 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, by obowiązek wymiany dotyczył wyłącznie 

wadliwego elementu, a nie całego aparatu? 
29. Par. 8 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu ubezpieczenia aparatury określonego w niniej-

szym postanowieniu umowy? Uzasadnienie: Ubezpieczenie urządzenia leży w strefie auto-
nomicznych uprawnień Wykonawcy jako właściciela przedmiotu dzierżawy, dlatego umowa 
pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym nie powinna regulować tej kwestii. 

30. Par. 12 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiają-
cy może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.’’ 

31. Par. 12 ust. 1 lit. a, Par. 12 ust. 1 lit. b Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa  „opóź-
nienia” na  „zwłoki”? 

32. Par. 12 ust. 1. lit. a i d Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby wysokość kary umownej była li-
czona od wartości sumy czynszu dzierżawnego? 

33. Par. 12 ust. 1 lit. c Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia 
wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wyna-
grodzenia 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 nalicza-
nej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W 
takiej sytuacji budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary 
umownej. 

34. Par. 13 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy 
przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykona-
nia umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze? 

35. Par. 16 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,  któ-
re mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia i do których w 
związku z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówie-
nia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwi-
sowych może mieć  dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia prze-
twarzania danych osobowych? Dostęp do danych osobowych wynikający z realizacji obo-
wiązków 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 ja-
ko procesorem wg załączonego wzoru 

 

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 08.02.2018 r.: 
W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia 05.02.2018 r. Szpital Specjalistyczny Ducha 

Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytania: 



1. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 
2. Zamawiający dopuszcza 

3. Zamawiający dopuszcza 
4. Zamawiający dopuszcza 
5. Zamawiający dopuszcza 

6. Zamawiający dopuszcza 
7. Zamawiający dopuszcza 

8. Zamawiający dopuszcza 
9. Zamawiający dopuszcza 

10. Zamawiający dopuszcza 
11. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 

12. Zamawiający dopuszcza 
13. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 

14. Zamawiający zamierza stosować test beta-HCG jako test ciążowy 
15. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 

16. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
17. Badania immunochemiczne wykonywane są 1 raz na tydzień na jednym wybranym pozio-

mie, badania biochemiczne 3 razy na tydzień na dwóch poziomach 
18. Podane ilości oznaczeń nie zawierają ilości testów na kalibracje i kontrole 
19. Tak 

20. Zamawiający dopuszcza 
21. Zamawiający nie wyraża zgody 

22. Szkoleniem ma zostać objętych 9 pracowników laboratorium 
23. Zamawiający dopuszcza 

24. Zamawiający nie wyraża zgody 
25. Zamawiający nie wyraża zgody 

26. Zamawiający nie wyraża zgody 
27. Zamawiający nie wyraża zgody 

28. Zamawiający nie wyraża zgody 
29. Zamawiający nie wyraża zgody 

30. Zamawiający nie wyraża zgody 
31. Zamawiający nie wyraża zgody 

32. Zamawiający nie wyraża zgody 
33. Zamawiający nie wyraża zgody 
34. Zamawiający nie wyraża zgody 

35. Zamawiający nie wyraża zgody 


