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Od:  DCM DOLMED S.A., fax 71 77-11-708, zaopatrzenie@dolmed.pl                         
Do:  Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - DIG.290.4.2016 
Data: 29/11/2016 
L. dz. 8454 /2016                                                                                                                        Ilość stron: 2 

 
WYJAŚNIENIA / ZMIANA TREŚCI SIWZ  
przedmiot postępowania:  dostawa odczynników immunochemicznych oraz do chemii klinicznej wraz ze 

sprzętowym zabezpieczeniem automatycznego wykonywania oznaczeń 
tryb postępowania:  przetarg nieograniczony 

 
 

Zamawiający udziela wyjaśnień na otrzymane w toku postępowania zapytania: 

Pyt.1 
Par. 3 ust.1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin dostawy analizatora wynosił  21 dni od daty podpisania 
umowy a termin ich instalacji 7 dni od daty dostarczenia? 
Patrz  pyt.11 
 

Pyt.2 
Par. 3 ust.7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ,,12 miesięcy'' na,,3 miesięcy''? 
Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę. 
 

Pyt.3 
Par. 4 ust.1 i 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin dostawy wynosił 5 dni? 
Patrz  pyt.9 
 

Pyt.4 
Par. 6 ust. 3 pkt 1). Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej na 100zł ? 
Uzasadnienie: 
Kara umowna powinna być określona w sposób ścisły i konkretny, a nie być każdorazowa ustalana przez 
Zamawiającego jednostronny oświadczeniem woli. 
§ 6 ust. 3 umowy otrzymuje brzmienie: 
„Za przekroczenie terminów, o których mowa w §3 ust. 1 i ust. 4 pkt 1 oraz §4 ust. 1 i 3 umowy, 
Zamawiający może: 
1). naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 500 zł za każdy dzień po upływie danego terminu, albo 
2). zlecić wykonanie oznaczeń innemu podmiotowi i obciążyć Wykonawcę kosztami zlecenia, na co 
Wykonawca wyraża zgodę.” 
 

Pyt.5 
Par. 6 ust. 3 pkt 2). Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak,  
aby skorzystanie z zakupu interwencyjnego (wykonania zastępczego) wykluczało zastosowanie kar umownych? 
Uzasadnienie: 
Zamawiający przyznaje sobie prawo do sankcjonowania za to samo przewinienie dwa razy. Zastrzeżenie kary 
umownej ma cel odszkodowawczy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Kara umowna ma, 
więc na celu naprawienie szkody poniesionej przez Zamawiającego, ale nie może być nadmierna i nie może dążyć 
do przewyższenia poniesionej szkody. Poprzez dokonanie zakupu interwencyjnego następuje naprawienie szkody.  
Patrz  pkt 4 
 

Pyt.6 
Par. 6 ust.4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy? 
§ 6 ust. 4 umowy otrzymuje brzmienie: 
„W razie niewywiązywania się przez Wykonawcę ze zobowiązań wynikających z §3 ust. 3 umowy, 
Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 200 zł za każde niewywiązanie się z 
obowiązku.” 
 

Pyt.7 
Par. 6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym 
czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.’’ 
Wszystkie zapisy dotyczące kar przewidują możliwość ich zastosowania, a nie ich obligatoryjne nałożenie. 
W związku z powyższym Zamawiający nie widzi potrzeby dodawania zaproponowanego zapisu. 
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Pyt.8 
Par. 7. 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,  które mogą znajdować się na aparatach 
będących przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z 
umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie 
usług serwisowych może mieć  dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania 
danych osobowych? Dostęp do danych osobowych wynikający z realizacji obowiązków 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 jako procesorem wg załączonego wzoru. 
Stosowne porozumienie w kwestii ochrony danych osobowych zostanie zawarte w razie potrzeby przy 
podpisywaniu umowy przetargowej, na podstawie wspólnie przyjętych postanowień, zgodnych z 
obowiązującym porządkiem prawnym. 
 

Pyt.9 
Prosimy o wyrażenie zgody na realizację dostaw cząstkowych w terminie 3-4 dni roboczych od złożenia 
zamówienia. 
Wprowadza się następujące zmiany: 
Realizacja dostaw cząstkowych w terminie 3 dni roboczych od złożenia zamówienia (dot. pkt I.2.6 SIWZ i § 
4 ust. 1 umowy). 
Realizacja wymiany wadliwego towaru na nowy, wolny od wad, w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia 
reklamacji (dot. § 4 ust. 3 umowy). 
 

Pyt.10 
Dot. zał. wymagania minimalne Lp 13.  Prosimy o potwierdzenie, że wymagana liczba miejsc na odczynniki na 
pokładzie dotyczy łącznej liczby miejsc dla oferowanego rozwiązania. 
Tak 
 

Pyt.11 
Dot. zał. wymagania minimalne Lp 28.  Prosimy o wyrażenie zgody by maksymalny czas dostawy i instalacji 
sprzętu wynosił do 3 tygodni od zawarcia umowy. 
Wprowadza się następującą zmianę: 
Maksymalny czas dostawy i instalacji sprzętu: do 3 tygodni od zawarcia umowy (dot. § 3 ust. 1 umowy oraz 
pkt 28 i 55 załącznika nr 4 do SIWZ). 
 

Pyt.12 
Czy w celu uniknięcia błędów i incydentów medycznych Zamawiający wymaga, aby oferowane odczynniki do 
oznaczania TSH, fT4 i fT3 posiadały określone przez producenta odczynników specyficzne wartości referencyjne 
dla populacji dorosłych, dzieci, kobiet w ciąży w poszczególnych trymestrach oraz osób starszych, co pozwoli 
prawidłowo interpretować wyniki oznaczeń tych parametrów?  
SIWZ nie precyzuje takiego wymogu. Zaproponowane rozwiązanie jest jednak mile widziane.  
 

Pyt.13 
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 b-HCG wyłącznie 
jako test ciążowy, czy także jako marker  chorób trofoblastu oraz nowotworów produkujących HCG? 
Zamawiający zamierza stosować test  b-HCG jako test ciążowy  oraz do diagnostyki chorób trofoblastu i 
nowotworów produkujących HCG. 
 
 

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 06.12.2016 do godz. 10.00.  
   Termin otwarcia ofert: 06.12.2016, godz. 10.05 
 

Powyższe wyjaśnienia stanowią równocześnie zmianę treści SIWZ zgodnie z art.38 ust. 4 ustawy Pzp. 

 
                PREZES 

 

        Marek Moszczyński 

 


