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Centrala tel. 22 813-30-51, fax 22 810-11-63 

Warszawa, dnia 09.05.2017 r. 

Nrsprawy: SZPZLO/ZP/03/17 

Informacja dla Firm, które pobrały Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup i 
dostawę odczynników laboratoryjnych do badań hematologicznych wraz z dzierżawa 
analizatora" 

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w 
dniu 04.05.2017 r. pod numerem 500539-N-2017 ^ 

Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp), (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zmianami) informujemy, że wpłynęły zapytania 
dotyczące treści SIWZ. 
W związku z powyższym przesyłamy treść zapytań Wykonawców wraz z wyjaśnieniami 
Zamawiającego: 

I. Dotyczy SIWZ: Umowa dzierżawy - Załącznik nr 6 do SIWZ: 
1. §3 ust. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie niniejszego postanowienia 
poprzez zapis w brzmieniu: w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania umowy? Wykonawca 
wskazuje, iż umowa uzyskuje moc obowiązującą w chwili podpisania przez obie strony, w 
sytuacji gdy jest podpisywana w trybie korespondencyjnym, nie zostaje podpisana przez obie strony 
jednocześnie, lecz dopiero po złożeniu ostatniego podpisu, a zatem termin na dostawę analizatora 
winien zostać określony od daty podpisania umowy. 

2. §7 ust. 5: Prosimy o odpowiednią modyfikację niniejszego postanowienia poprzez zastąpienie zapisu 
„w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury" wyrażeniem „w terminie do 30 dni od dnia wystawienia 
faktury". Dotychczasowy zapis powoduje, iż niemożliwe jest bezpośrednie ustalenie daty powstania 
obowiązku podatkowego oraz dokładne określenie początku biegu terminu płatności. 

3. §7: 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." 
Ad. 3 Nie 

4. §8 ust. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu usunięcia awarii do 72 godzin i 
zapewnienia wykonania oznaczeń w innym laboratorium na własny koszt po upływie tego terminu? 
Wykonawca wskazuje, iż oryginalne części do analizatorów sprowadzane są bezpośrednio od 
producenta z zagranicy. W przypadku, gdy zaistnieje konieczność naprawy analizatora z użyciem części 
zamiennych z zagranicy, czas usunięcia awarii ulega stosownemu wydłużeniu o okres sprowadzenia 
niezbędnych do naprawy części. Jeżeli tak, prosimy o odpowiednią modyfikację niniejszego 
postanowienia poprzez zapis w brzmieniu: „w przypadku braku usunięcia awarii w ciągu 72 godzin (...)". 
Jednocześnie Wykonawca zwraca się z prośbą, aby czas naprawy urządzeń liczony był w dniach 
roboczych. 

Ad. 1 Nie 

Ad. 2 Nie 

Ad. 4 Nie 
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5. §8 ust. 3: Prosimy o modyfikację ostatniego zdania niniejszego postanowienia poprzez dodanie 
zapisu w następującym brzmieniu: „Przed zastosowaniem jednak powyższego środka, Zamawiający 
zobowiązany jest wezwać Wykonawcę do spełnienia świadczenia, wyznaczając mu odpowiedni termin 
do wykonania obowiązku umownego." 
Ad. 5 Nie 

6. §8: Prosimy o uzupełnienie postanowienia poprzez dodanie zapisu w brzmieniu: 
„1/1/ okresie gwarancji, gdy konieczność dokonania napraw powstanie z winy Zamawiającego na skutek 
nieprawidłowej eksploatacji przedmiotu umowy, koszty napraw i części zamiennych pokrywa 
Zamawiający". 
Ad. 6 Nie 

7. §13 ust. 1 i 2: Prosimy o modyfikację ww. postanowienia umowy w taki sposób, aby wysokość kary 
umownej naliczana była od wartości netto, nie brutto. 
Wykonawca wskazuje, iż VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany 
odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma 
wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia. 
Jednocześnie Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację ww. postanowień umowy w taki sposób, 
aby wysokość kar umownych naliczana była od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od 
wartości brutto umowy. 
Ad. 7 Nie 

8. §13 ust. 2: Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację niniejszego postanowienia umowy poprzez 
zastąpienie użytego sformułowania „za każdy dzień opóźnienia" zwrotem „za każdy dzień zwłoki'. 
Opóźnienie oznacza uchybienie terminowi bez względu na przyczynę tego uchybienia, podczas gdy 
zwłoka (tzw. kwalifikowane opóźnienie) oznacza uchybienie terminowi spowodowane przyczynami, za 
które dłużnik ponosi odpowiedzialność. Zdaniem Wykonawcy karę umowną należy kwalifikować jako 
zryczałtowane odszkodowanie, przy czym przesłanką warunkującą zapłatę tegoż odszkodowania mogą 
być wyłącznie okoliczności, za które dłużnik (w niniejszej sprawie Wykonawca) ponosi odpowiedzialność 
na zasadach ogólnych. Z tych przyczyn kara umowna nie może być zastrzegana na wypadek 
niedotrzymania terminu wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. Stąd 
też Wykonawca wnosi o zastąpienie pojęcia: „opóźnienia" określeniem „zwłoki'. 
Ad. 8 Nie 

9. §13 ust. 3: Wykonawca zwraca uwagę na kwestię potrącania kar umownych z bieżącego 
wynagrodzenia Wykonawcy. Prosimy o usunięcie tego zapisu. Zasadnym jest, aby Wykonawca znał 
ewentualną wysokość kary przed jej potrąceniem i mógł wówczas wyrazić zgodę na jej potrącenie z 
bieżących należności. Wskazany przez Zamawiającego sposób „potrącania" może prowadzić do 
licznych błędów. Ewentualnie, prosimy o modyfikację ww. postanowienia poprzez dodanie zdania w 
następującym brzmieniu: „W takim przypadku potrącenie dokonane będzie przez pisemne oświadczenie 
złożone Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury VAT. W razie 
złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o potrąceniu kwoty z tytułu naliczonych kar umownych, 
należne wynagrodzenie wypłacane Wykonawcy pomniejszone zostanie o tę kwotę". 
Ad. 9 Nie 

10. §13: Prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia Wzoru umowy poprzez dodanie zapisu w brzmieniu: 
„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową w wysokości 20% kwoty brutto niezrealizowanej części 
umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego". 
Ad. 10 Nie 
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11. §13: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: 
"Łącznie wysokość kar umownych nie może przekroczyć 10% wartości umowy, określonej w §1 ust. 1 
niniejszej umowy". 

• Na postawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych prosimy o 
uzupełnienie wzoru umowy poprzez dodanie postanowień w brzmieniu: 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o charakterze 
organizacyjnym, ekonomicznym i technicznym mogących stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa 
Zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), jak również zobowiązuje się do przestrzegania przepisów 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) oraz 
ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228ze zm.), w 
tym w szczególności do: « 
a) ochrony i zabezpieczenia danych zgodnie z wymogami ustaw, 
b) przetwarzania informacji i danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w umowie, 
c) zachowania w tajemnicy danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją umowy 
d) zwrotu wszelkich zawierających dane osobowe nośników danych przekazanych przez 

Zmawiającego oraz trwałego zniszczenia wszystkich ich kopii, 
e) niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o każdym przypadku naruszenia 

bezpieczeństwa danych. 
2. Zachowanie poufności informacji, o których mowa w ust.1 obowiązuje Wykonawcę także po 

rozwiązaniu umowy. 
3. Naruszenie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 powoduje odpowiedzialność Wykonawcy za 
szkodę wyrządzoną Zamawiającemu (na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego) oraz stanowi 
podstawę do rozwiązania niniejszej umowy przez Zamawiającego z zachowaniem Udniowego okresu 
wypowiedzenia. 
Ad. 11 Nie 

II. Dotyczy SIWZ: Umowa wzór - Załącznik nr 7 do SIWZ: 
12. §1 ust. 3: Zamawiający wskazuje na obowiązek Wykonawcy dostarczania na swój koszt materiałów 
zużywalnych i płynów myjących w przypadku braku ich właściwej ilości. Prosimy o usunięcie niniejszego 
zapisu, ze względu na fakt, iż Wykonawca szacuje ilości materiałów zużywalnych i płynów myjących 
biorąc pod uwagę wskazane przez Zamawiającego ilości przewidywanych badań i średnią ilość 
zużywania ww. materiałów na 1 badanie. Wykonawca wskazuje, iż nie ma wpływu i kontroli na 
faktyczną ilość zużywania ww. materiałów przez Zamawiającego. Ewentualnie prosimy o uzupełnienie 
niniejszego postanowienia zapisem w brzmieniu: 
„z wyłączeniem sytuacji, w której wzrost wykorzystania materiałów zużywalnych i płynów myjących 
będzie spowodowany wzrostem ilości badań zadeklarowanych w SIWZ, bądź użytkowaniem 
analizatorów w sposób niezgodny z instrukcją obsługi analizatorów". 
Ad. 12 Nie 

13. §3 ust. 2: Prosimy o wykreślenie zwrotu „telefonicznych" i usunięcie możliwości składania zamówień 
telefonicznie. Wskazana forma składania zamówień jest nieodpowiednia z uwagi na brak możliwości po 
stronie Wykonawcy weryfikacji poprawności składanych zamówień i osoby składającej zamówienia. 
Jednocześnie Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie zapisu dotyczącego składania 
zamówień. Proponujemy następujący zapis: „Dostawy Odczynników realizowane będą na podstawie 
prawidłowo wypełnionego pisemnego zamówienia Zamawiającego przesłanego faksem (na numer 

emailem (na adres ) lub pocztą na adres Wykonawcy. 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 oraz oczekiwana data dostawy. W przypadku materiału kontrolnego, 
niezbędną informacją jest również numer zamawianej serii (LOT), zgodnie z harmonogramem dostaw. 
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Czas realizacji zamówienia biegnie od momentu jego skutecznego dotarcia do Wykonawcy." 
Wykonawca wskazuje, iż powyższy zapis umożliwia zapewnienie pod względem technicznym ciągłości 
dostaw do Zamawiającego, a także stanowi gwarancję Wykonawcy do rzetelnego wywiązania się z 
zobowiązań dotyczących dostaw Odczynników względem Zamawiającego - umożliwia precyzyjne 
planowanie oraz zapewnia pewność dostaw, pogłębiając wzajemne zaufanie obu stron umowy. 
Ad.13Nie -

14. §4 ust. 3: Prosimy o odpowiednią modyfikację niniejszego postanowienia poprzez zastąpienie 
zapisu „w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT' wyrażeniem „w 
terminie do 30 dni od dnia wystawienia faktury VAT". Dotychczasowy zapis powoduje, iż niemożliwe jest 
bezpośrednie ustalenie daty powstania obowiązku podatkowego oraz dokładne określenie początku 
biegu terminu płatności. i 
Ad. 14 Nie 

15. §4: Prosimy o dodanie postanowienia w następującym brzmieniu: „Na wypadek zwłoki 
Zamawiającego w zapłacie ceny zakupu ponad 60 dni licząc od terminu zapłaty, Wykonawca będzie 
uprawniony do powstrzymania się ze spełnieniem obowiązku kolejnych dostaw do dnia zapłaty całości 
zaległych należności". W stosunkach zobowiązaniowych wynikających z umów wzajemnych jest regułą, 
że każda ze stron, zobowiązując się do świadczenia, czyni to w przekonaniu, iż otrzyma ekwiwalent 
swego świadczenia od kontrahenta, dlatego też zgodnie z art. 552 KC gdy kupujący dopuszcza się 
zwłoki z zapłatą ceny na dostarczony towar i powstaje przypuszczenie że zapłata za towar który będzie 
dostarczony później nie nastąpi, sprzedawca może powstrzymać się z dostarczeniem pozostałego 
towaru wyznaczając dodatkowy termin do zabezpieczenia zapłaty. 
Ad. 15 Nie 

16. §4: Prosimy o dodanie postanowienia w następującym brzmieńiu: „W przypadku 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." 
Ad. 16 Nie 

17. §5: Zamawiający zastrzega prawo do rezygnacji z części ilości przedmiotu Umowy określonego w §1 
Umowy. W związku z powyższym prosimy o zastrzeżenie, iż ograniczenie zamawianego asortymentu 
nie przekroczy 20% wartości przedmiotu Umowy, poprzez dodanie zapisu w brzmieniu: „przy czym 
zmniejszenie zamawianego asortymentu nie przekroczy 20% wartości przedmiotu Umowy". 
Ad. 17 Nie 

18. §6: Prosimy o uzupełnienie postanowienia zapisem w brzmieniu: „(..) lub do wyczerpania całkowitej 
wartości umowy określonej w §4 ust. 1 niniejszej umowy". 
Ad. 18 Nie 

19. §7 ust. 2 lit. a) i b): Prosimy o uzupełnienie ww. postanowień Wzoru umowy poprzez dodanie zapisu 
w brzmieniu: „za wyjątkiem okoliczności gdy Zamawiający zalega z płatnościami za dostarczony towar 
ponad 60 dni licząc od terminu zapłaty". 
Ad. 19 Nie 

20. §8 ust. 1: Prosimy o modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby 
wysokość kary umownej naliczana była od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości 
całej umowy. Wykonawca wskazuje, iż w sytuacji gdy umowa dotyczy świadczeń ciągłych, a dostawa 
odczynników będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, odstąpienie do umowy 
może dotyczyć niewielkiej partii odczynników, w konsekwencji zastrzeżenie kary umownej naliczanej od 
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wynagrodzenia brutto umowy będzie miało charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi 
wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej. 
Ad.20 Nie 

21. §8 ust. 2: Prosimy o uzupełnienie zapisu poprzez dodanie zdania: „Obowiązek naliczania kary 
umownej nie dotyczy okoliczności, gdy Wykonawca wstrzyma kolejne dostawy na skutek zwłoki 
Zamawiającego w zapłacie ceny zakupu ponad 60 dni licząc od terminu zapłaty." W stosunkach 
zobowiązaniowych wynikających z umów wzajemnych jest regułą, że każda ze stron, zobowiązując się 
do świadczenia, czyni to w przekonaniu, iż otrzyma ekwiwalent swego świadczenia od kontrahenta, 
dlatego też zgodnie z art. 490 KC gdy spełnienie świadczenia przez drugą stronę staje się wątpliwe ze 
względu na jej 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. 
Ad. 21 Nie 

22. §8 ust. 3 i 4: Wykonawca zwraca uwagę na kwestię potrącania kar umownych z bieżącego 
wynagrodzenia Wykonawcy. Prosimy o usunięcie tego zapisu. Zasadnym jest, aby Wykonawca znał 
ewentualną wysokość kary przed jej potrąceniem i mógł wówczas wyrazić zgodę na jej potrącenie z 
bieżących należności. Wskazany przez Zamawiającego sposób „potrącania" może prowadzić do 
licznych błędów. Ewentualnie, prosimy o modyfikację ww. postanowienia poprzez dodanie zdania w 
następującym brzmieniu: „W takim przypadku potrącenie dokonane będzie przez pisemne oświadczenie 
złożone Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury VAT: W razie 
złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o potrąceniu kwoty z tytułu naliczonych kar umownych, 
należne wynagrodzenie wypłacane Wykonawcy pomniejszone zostanie o tę kwotę". 
Ad. 22 Nie 

23. §8 ust. 1 i 2: Prosimy o modyfikację ww. postanowienia umowy w taki sposób, aby wysokość kary 
umownej naliczana była od wartości netto, nie brutto. Wykonawca wskazuje, iż VAT jest należnością 
publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto 
sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane 
przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia. 
Ad. 23 Nie 

24. §8 ust. 6: Prosimy o uzupełnienie niniejszego postanowienia Wzoru umowy, poprzez modyfikację 
zapisu „W przypadku dostarczenia wadliwego lub niezgodnego z umową przedmiotu umowy, 
Wykonawca zobowiązuje się..." na zwrot w brzmieniu: „W przypadku uzasadnionego uznania 
przedmiotu umowy za wadliwy lub niezgodny z umową. Wykonawca zobowiązuje się...". Zapis w 
dotychczasowym brzmieniu narzuca Wykonawcy obowiązek wymiany towaru na wolny do wad, 
tymczasem Wykonawca zgodnie z literą prawa nie może odmówić przyjęcia reklamacji z tytułu 
odpowiedzialności za niezgodność towaru z umową, ale ma prawo po rozpatrzeniu reklamacji ją 
odrzucić, dlatego też zasadne wskazanie, iż Wykonawca ma obowiązek dostarczyć towar wolny do wad 
tylko w przypadku uzasadnionych reklamacji, a nie każdych. 
Ad.24Nie 

25. §8: Prosimy o uzupełnienie niniejszego postanowienia Wzoru umowy poprzez dodanie zapisu w 
brzmieniu: „Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową w wysokości 10% kwoty niezrealizowanej 
części umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego". 
Ad. 25 Nie 

26. §8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: "Łącznie wysokość kar 
umownych nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia umownego netto, określonego w §4 ust. 1 
niniejszej umowy". 
Ad. 26 Nie 

5 



S / P Z L O 

SAMODZLELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH 
ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO 

WARSZAWA PRAGA POŁUDNIE 
04-082 Warszawa, ul. Krypska 39 

Dyrektor tel/fax 22 810-06-04 
Centrala tel. 22 813-30-51, fax 22 810-11-63 

Dotyczy SIWZ: 
27. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie materiału kontrołnego w ilości uwzględniającej praktyczną 
stabilność po otwarciu, która wynosi min. 1 miesiąc, zgodnie z gwarancją lokalnego dystrybutora ? 
Ad.27 Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie 

Dotyczy pkt. 1 parametrów wymaganych (Załącznik Nr 1 do SIWZ) 

28. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora hematologicznego używanego, po 
pełnym przeglądzie i z pełną gwarancją, nie starszy niż 2013 r.? 

Ad.28 Zamawiający nie wyraża zgody. 

Dotyczy pkt. 3 parametrów wymaganych (Załącznik Nr 1 do SIWZ) * 

29. Czy Zamawiający dopuści analizator hematologiczny z wydajnością min. 80 ozn. / godzinę? 
Uzasadnienie: Przy wykonywaniu 140 próbek dziennie różnica w wydajności aparatu różniąca się 10 
próbkami na godzinę nie wpływa zasadniczo na czas wykonania badań. 

Ad.29 Zamawiający nie wyraża zgody. 

Dotyczy pkt. 4 parametrów wymaganych (Załącznik Nr 1 do SIWZ) 

30. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora hematologicznego, w którym objętość 
próbki wynosi nie więcej niż: w trybie manualnym 130 mikrolitrów, a w trybie automatycznym 200 
mikrolitrów? 

Ad.30 Zamawiający nie wyraża zgody. 

Dotyczy pkt. 7 parametrów wymaganych (Załącznik Nr 1 do SIWZ) 

31. Czy Zamawiający zezwala na zaoferowanie analizatora hematologicznego, w którym pomiar WBC 
odbywa się z wykorzystaniem cytometrii przepływowej? 

Ad. 31 Zamawiający wyraża zgodę. 
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