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Znak: ZP-271-34/19

Kraków, dnia 2019-06-07
Wykonawca, którym przekazano
specyfikacje oraz strona
internetowa postępowania

Wyjaśnienia treści specyfikacji
Działając 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.) Dyrektor Centrum Onkologii Instytut Marii
Skłodowskiej – Curie Oddział w Krakowie, ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków, uprzejmie informuje, że
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie: „przetarg
nieograniczony na „Dzierżawa analizatora immunochemicznego wraz z dostawą
odczynników i materiałów zużywalnych” (ZP-271-34/19) zostały udzielone wyjaśnienia na
zapytania wykonawców:
Pytanie 1
1. Do Załącznika nr 1.1 : Prosimy o zgode na zaoferowanie kalibratorów do CA-125 i SCC na 2
poziomach oraz surowic kontrolnych do HBsAG, SCC i Ferrytyny na 2 poziomach, zgodnie z
zaleceniami producenta oferowanych odczynników.
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu HIV 4 generacji (wykrywającego
jednocześnie przeciwciała anty-HIV-1, anty-HIV-2, anty-HIV g.O i antygen HIV p24)?
3. Do Załącznika nr 1.2 : Prosimy o zgodę na zaoferowanie analizatora gdzie odczynniki
przebywają na pokładzie z chłodzeniem odczynników w temperaturze innej niż temp. 2 12oC? Producent odczynników dzięki zastosowanej metodzie i kompozycji odczynników nie
wymaga, aby były one chłodzone na pokładzie analizatora w temp. 2- 12oC. Odczynniki są
automatycznie otwierane, zamykane i mieszane na pokładzie analizatora oraz posiadają długą
gwarantowaną stabilność po otwarciu.
4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora immunochemicznego
posiadającego 18 pozycji na karuzeli odczynnikowej, gdzie możliwość dostawiania i wymiany
odczynników odbywa się w trybie stand-by, z szybkim czasem przechodzenia do trybu pracy
rutynowej - poniżej 5 minut?
5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, gdzie stabilność kalibracji jest
zachowana dla wszystkich opakowań odczynników tej samej serii, a odnowienie kalibracji
sugerowane jest albo po 1 miesiącu (28 dni), albo jeśli jest to konieczne, np. kiedy wyniki
kontroli jakości wykraczają poza ustalone zakresy?
6. Czy ze względu na specyfikę technologii gwarantującą ultrakrótkie czasy reakcji i pomiaru (9 i
18 minut), Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynników płynnych i gotowych do
użycia, dla których producent przewiduje krótki czas ogrzania do temp. pokojowej przed
wstawieniem ich do analizatora? Odczynniki osiągają wymaganą temperaturę w czasie
kilkunastu minut, który to czas jest i tak potrzebny na czynności przygotowawcze do
rozpoczęcia oznaczeń, a więc nie wpływa to na pogorszenie jakości pracy. Odczynniki nie
wymagają manualnego przygotowania wstepnego, mieszania i odkręcania nakrętek przed
wstawieniem na pokład aparatu.
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7. Celem prawidłowego oszacowania ilości materiału kontrolnego oraz w związku z tym, iż do
podanej przez Zamawiającego ilości badań należy doliczyć ilość oznaczeń wykonywanych w
celu kalibracji i kontroli prosimy o wskazanie harmonogramu kontroli wewnątrzlaboratoryjnej.
8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawienia dodatkowej kolumny "Ilość opakowań na 15
m-cy?"
9. Dot. Załącznik nr 3 - wzór umowy 1. Par. 1 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie
zapisu – „Zmniejszenie nie może przekraczać 20% całkowitej wartości umowy”?
10. Par. 3 ust. 1 tiret 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od
daty wystawienia faktury?
11. Par. 4 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin dostawy analizatora wynosił 21 dni od
daty podpisania umowy a termin jego instalacji 7 dni od daty dostarczenia?
12. Par. 4 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do niniejszego postanowienia umowy
następującego zapisu: „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 wzajemna, kiedy obie strony zobowiązują się w ten sposób, że
świadczenie jednej z nich ma być odpowiednikiem świadczenia drugiej (zasada symetrii
zobowiązań umownych).W stosunkach zobowiązaniowych wynikających z umów wzajemnych
jest regułą, że każda ze stron zobowiązując się do świadczenia, czyni to w przekonaniu, iż
otrzyma ekwiwalent tego świadczenia 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. Zamawiający 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 Wykonawcy części jego ustawowych praw
przysługujących w przypadku niewłaściwego wykonania umowy wzajemnej przez
Zamawiającego.
13. Par. 4 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy?
14. Par. 6 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa "godzin" na "godzin w dni
robocze"?
15. Par. 8 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu:
„Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary
umownej.’’
16. Par. 8 ust. 1 pkt 1-2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienia” na
„zwłoki”?
17. Par. 8 ust. 1 pkt 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia
wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości
wynagrodzenia 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
naliczanej 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.
18. Par. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy?
Obowiązki wymienione w Par. 9 nakładane na Wykonawcę (w szczególności obowiązek
zabezpieczenia terenu przed skażeniem, przeprowadzenie uzupełniającego szkolenia
uwzględniającego znaczące aspekty środowiskowe, wymogi instrukcji środowiskowych, BHP i
ppoż. obowiązujących na terenie Zamawiającego zawartych w poszczególnych dokumentach
ZSZ) nie mają związku z zakresem czynności wykonywanych przez Wykonawcę w związku z
umową, dlatego nie powinna ona regulować tych kwestii.
Wyjaśnienie:
1. Zgodnie z SIWZ.
2. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
3. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
4. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
5. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
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6. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
7. SCC, CEA, CA125, TPSA, FPSA, Ferrytyna, HE4 – kontrola 2x w tygodniu
Prokalcytonina, HIV, HBS, HCV, troponina – kontrola codziennie
8. Tak.
9. Nie. Ilości badań zostały oszacowane na podstawie ilości wykonanych badań przez
Zamawiającego w okresie 12 miesięcy. W pkt 22.1 ppkt 3 Zamawiający
przewidział możliwość zmiany umowy: „w przypadku nie wykupienia pełnej ilości
towaru określonego w umowie, umowa może zostać przedłużona do czasu
wykupienia pełnej ilości lub o okres do 1 roku (w zależności, co nastąpi
wcześniej)”.
10. Nie. Zgodnie ze wzorem umowy.
11. Nie. Zmiana umowy: „Wykonawca zrealizuje przedmiotową umowę (dostawa,
instalacja i szkolenie) w terminie nie dłuższym niż do 21 dni od daty zamówienia
(dostawa analizatora, instalacja i szkolenie) oraz sukcesywnie przez okres 15
miesięcy nie później niż do 14 dni od daty zamówienia dostawa odczynników.”
12. Nie. Zgodnie ze wzorem umowy.
13. Tak.
14. Nie. Zgodnie ze wzorem umowy.
15. Nie. Zgodnie ze wzorem umowy.
16. Nie. Zgodnie ze wzorem umowy.
17. Nie. Zgodnie ze wzorem umowy.
18. Nie. Zgodnie ze wzorem umowy. Zapisy paragrafu 9 dotyczą wszelkich usług
wykonywanych przez Wykonawcę w trakcie dzierżawienia analizatora na terenie
siedziby Zamawiającego.
Pytanie 2
1. Prosimy o wyjaśnienie i uściślenie zapisu w p.21 Załącznika nr 1.2: Czy Zamawiający uzna za
spełnienie warunku dostarczenie nieodpłatnie oprogramowanie Randox Acusera 247 lub innego
równorzędnego, wraz z dostarczeniem kontroli producenta odczynników do prowadzenia
wewnątrzlaboratoryjnej oraz kontroli Randox do prowadzenia międzylaboratoryjnej kontroli jakości
(zgodnie z wymogiem 4 pod tabelą w Załącznik nr 1.1)?
Wyjaśnienie:
Nie.
Pytanie 3
1. Dotyczy pkt. 4 par. 5 projektu umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie do punktu niniejszego zdania: „Produkty uszkodzone
przez personel z powodu niewłaściwej eksploatacji będą wymieniane na koszt Zamawiającego”?
2. Dotyczy par. 9 projektu umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie tego paragrafu w sytuacji kiedy wykonawca nie
będzie korzystał z podmiotów zewnętrznych wykonujących prace na terenie Zamawiającego?
3. Dot. Zał. 1.2 pkt. 11 – „Analizator powinien być wyposażony w automatyczny odczyt kodów
kreskowych na probówkach, zestawach odczynnikowych, oraz posiadać program do
inwentaryzacji zużycia odczynników, buforów, jak również do oceny poziomu odpadów płynnych
lub stałych” – Czy Zamawiający w przypadku podłączenia odpadów płynnych bezpośrednio do
4.

5.

kanalizacji odstąpi od wymogu oceny poziomu odpadów płynnych?

Dot. Zał. 1.2 pkt. 12 – „Analizator pobiera materiał badany z różnego typu probówek (zarówno
pierwotnych o różnej pojemności, polietylenowych po separacji surowicy/osocza, czy kuwet
pomiarowych)” – Czy Zamawiający przez pobierania próbek z kuwet pomiarowych, rozumie

funkcje przenoszenia automatycznie rozcieńczanego materiału przygotowywanego w kuwetach
pomiarowych?

Dot. Zał. 1.2 pkt. 15 – „Oprogramowanie umożliwia czyszczenie oraz stalą konserwację
analizatora” – Czy Zamawiający wymaga, aby analizator monitorował wykonanie oraz zlecenie

automatycznych czynności konserwacyjnych.

Wyjaśnienie:
1. Nie. Paragraf 5 ust. 4 dotyczy tylko sytuacji prawidłowego użytkowania.
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2. Nie. Zgodnie ze wzorem umowy. Zapisy paragrafu 9 dotyczą wszelkich usług
wykonywanych przez Wykonawcę w trakcie dzierżawienia analizatora na terenie
siedziby Zamawiającego.
3. Tak.
4. Tak.
5. Tak.

Zmiana treści specyfikacji
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Dyrektor Centrum Onkologii Instytut Marii Skłodowskiej –
Curie Oddział w Krakowie, ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków, uprzejmie informuje, że w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie: „przetarg nieograniczony
na „Dzierżawa analizatora immunochemicznego wraz z dostawą odczynników i
materiałów zużywalnych” (ZP-271-34/19) zostały dokonane zmiany treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia:
1. Zmiany opisu przedmiotu zamówienia – zgodnie z udzielonymi odpowiedziami.
2. Zmiany wzoru umowy - zgodnie z udzielonymi odpowiedziami.
3. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert o 5 dni, tj.:
Termin składania ofert: do dnia 2019/06/24 do godz. 09:00.
Termin otwarcia ofert: w dniu 2019/06/24 o godz. 09:15.
Udzielone wyjaśnienia i dokonane zmiany są obowiązujące.
Jednocześnie zawiadamiamy, iż wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku
postępowania mają Państwo prawo wnieść odwołanie w terminach i formie określonej w Dziale VI
rozdział 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
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