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WSZYSCY 
 
dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu na dzierżawę analizatora i dostawę 
odczynników do wykonywania badań immunochemicznych. 
 

Działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1843), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z 
wyjaśnieniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
Pytanie 1  

Kalkulacja cenowa do oferty – załącznik nr 1 – Czy Oferent do podanej ilości testów ma doliczyć 
wymagane na kalibrację i kontrole aparatu? Jeśli tak prosimy o dodanie kolumny cena 1-go 
opakowania  i zmianę sposobu wyliczenia  wartość  oferty = cena jednostkowa  opakowania  x ilość 
opakowań .  
Odp.: Nie. 
 
Pytanie 2  

Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1b, pkt. 8 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 
dostarczenie instrukcji obsługi na płycie CD w języku polskim? 
Odp.: Tak. 

 
Pytanie 3  

W związku z zapisem SIWZ  zał. nr  1a – kalkulacja cenowa do oferty:  
„Cena czynszu dzierżawnego uwzględnia w szczególności koszty kontroli jakości pracy aparatu zalecane 
przez producenta, dostawy, instalacji i uruchomienia aparatu jak również koszty związane z 
serwisowaniem przedmiotu zamówienia w tym m.in. dostawy części zużywalnych aparatu 
wymaganych do prawidłowej eksploatacji aparatu w czasie trwania umowy „  
Prosimy o modyfikację ogólnych  postanowień SIWZ  
3) Opis przedmiotu zamówienia. 
Z : Przedmiot zamówienia obejmuje w okresie trwania umowy gwarancję techniczną aparatu (w tym 
bezpłatne przeglądy techniczne wraz z wymianą części zgodnie z zaleceniami producenta analizatora) 
oraz przeszkolenie personelu w zakresie obsługi sprzętu medycznego” 

NA : Przedmiot zamówienia obejmuje w okresie trwania umowy w ramach opłaty za 
dzierżawę  gwarancję techniczną aparatu (w tym przeglądy techniczne  wraz z wymianą części zgodnie 
z zaleceniami producenta analizatora) oraz przeszkolenie personelu w zakresie obsługi sprzętu 
medycznego „ Uzasadnienie : Przedmiotem postępowania jest dzierżawa wraz z dostawą odczynników, 
nie darowizna  
Odp.: Bez zmian. 
 
Pytanie 4  

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie następującego zapisu do umowy w zakresie 
udostępnienia Wykonawcy możliwości  zdalnego serwisowania wydzierżawionego analizatora:  
„Serwis aparatu w czasie obowiązywania umowy będzie realizowany również zdalnie poprzez 
bezpieczne połączenie  vpn w zakresie rozwiązywania problemów w oprogramowaniu , 



przeprowadzania obowiązkowych aktualizacji, udzielania szybkiej pomocy merytorycznej 
pracownikom laboratorium. 
W tym celu Zamawiający umożliwi  Wykonawcy dostęp do łącza internetowego.  
Wszelkie działania serwisowe będą realizowane z uwzględnieniem wymagań prawnych w zakresie 
powierzenia i przetwarzania danych  Osobowych”.  
Uzasadnienie: Niniejsze rozwiązanie zapewnia bezpieczne środowisko połączeniowe oraz możliwość 
szybszego reagowania i rozwiązania problemów technicznych, szybszy dostęp do diagnostyki zakłóceń 
pracy urządzenia i udzielania dodatkowych porad merytorycznych . Jednocześnie stanowi jedyną drogę 
zdalnego przeprowadzenia nieodpłatnych, obowiązkowych aktualizacji oprogramowania aparatu.  
Odp.: Postanowienia umowy pozostają bez zmian. Umowa nie precyzuje sposobu 
serwisowania aparatu. Zamawiający celem umożliwienia również zdalnego 
rozwiazywania problemów serwisowych w oprogramowaniu, przeprowadzania 
obowiązkowych aktualizacji, udzielania szybkiej pomocy merytorycznej 
pracownikom laboratorium,  umożliwi wykonawcy dostęp do łącza internetowego.  
Wszelkie działania serwisowe będą realizowane z uwzględnieniem wymagań 
prawnych w zakresie powierzenia i przetwarzania danych  Osobowych. 

 
Pytania do Umowy: 
Pytanie 5  
§5 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 4 dni roboczych?  
Odp.: Postanowienia umowy pozostają bez zmian. 

Pytanie 6  
§6 ust. 7 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:  
,,Płatności wynikające z realizacji niniejszej umowy następować będą przelewem na wskazany w 
treści faktury numer rachunku bankowego Wykonawcy w ciągu 21 dni od daty otrzymania faktury 
przez Zamawiającego”? 
Odp.: Postanowienia umowy pozostają bez zmian. 

Pytanie 7  
§7 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu do 5 dni roboczych?  
Odp.: Postanowienia umowy pozostają bez zmian. 

Pytanie 8  
§7 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:  
,,W przypadku opóźnienia w dostarczeniu towaru Zamawiającemu po uprzednim zawiadomieniu 
Wykonawcy przysługuje prawo do zakupu zamówionego asortymentu u innego dostawcy, obciążając 
Wykonawcę różnicą w cenie wynikającą z zakupu u innego dostawcy. Zamawiający jest zobowiązany 
do udokumentowania poniesionych kosztów”? 
Odp.: Postanowienia umowy pozostają bez zmian. 

Pytanie 9  
§9 ust. 2 lit. b – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,W 
przypadku opóźnienia realizacji dostawy przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki obciąża się 
Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto zamówionej partii.”? 
Odp.: Postanowienia umowy pozostają bez zmian. 
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