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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.290.1.2018 
Data:  01/03/2018 
L. dz.  1739/2018                                                                                                                        Ilość stron: 3 

 
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 
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. 
 
Pyt.2 
Prosimy o wyrażenie zgody, by dla testów immunochemicznych wykonywanych w niewielkich ilościach (do 600 
w okresie 18 miesięcy), skalkulować liczbę opakowań zgodnie z terminem ważności podanych przez 
producenta na opakowaniu? 
Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pyt.3 
Prosimy o wyrażenie zgody, by termin dostawy i instalacji sprzętu wraz z niezbędnym wyposażeniem 
dodatkowym wynosił 3 tygodnie 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.4 
Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie analizatora, wyposażonego w system detekcji skrzepu, który 
komunikuje o jego obecności, pomija próbkę w procesie dozowania i nie przerywa pracy analizatora, natomiast 
ze względu na zastosowane rozwiązania w systemie pipetowania (najpierw pobierany jest odczynnik) wiąże sie 
ze stratą odczynnika.  
Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pyt.5 
Dotyczy pkt 30 parametrów analizatora chemii klinicznej, Załącznik nr 4. Prosimy o doprecyzowanie czy 
Zamawiający zamierza wykonywać jakiekolwiek oznaczenia parametrów biochemicznych w moczu? Jeśli tak, 
prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania jedynie kontroli parametrów biochemicznych w moczu od 
innego producenta niż producent analizatora i pozostałych odczynników? 
Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pyt.6 
Dotyczy pkt 34 parametrów analizatora chemii klinicznej, Załącznik nr 4. Czy Zamawiający wymaga,  aby 
oznaczanie jonów odbywało się przy pomocy bezobsługowych, pojedynczych elektrod nie wymagających 
wymiany lub uzupełniania płynów?   
Tak. 

 
Pyt.7 
Załącznik nr 3 do SIWZ: 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.3 
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Pyt.8 
Załącznik nr 3 do SIWZ: par. 3 ust.7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ,,12 miesięcy'' na,,3 miesięcy''? 
Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę. 
 
Pyt.9 
Załącznik nr 3 do SIWZ: par. 4 ust.1 i 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin dostawy wynosił  5 dni? 
Wprowadza się następujące zmiany: 
Realizacja dostaw cząstkowych w terminie do 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 
Załącznik nr 3 do SIWZ : 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.11 
Załącznik nr 3 do SIWZ: 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 10 
 
Pyt.12 
Załącznik nr 3 do SIWZ : 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.13 
Załącznik nr 3 do SIWZ : 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. 

 
Pyt.14 
Załącznik nr 3 do SIWZ : 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 
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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. 
Zamawiający akceptuje warunki Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych pod warunkiem 
zmiany treści §3 ust. 6 w brzmieniu: „Wszelkie spory wynikłe z zastosowania tej umowy rozpatrywane 
będą przez Sąd właściwy dla siedziby Wykonawcy” na: „Wszelkie spory wynikłe z zastosowania tej 
umowy rozpatrywane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego”. 
 

 
 

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

 
                PREZES 

 

        Marek Moszczyński 


