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Od: DCM DOLMED S.A., fax 71 77-11-708, joanna.grzegdala@dolmed.pl               
Do: Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - DIG.290.4.2020 
Data:  29.09.2020     
L. dz.   3460/2020                                                                                                         Ilość stron: 4 

 
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 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednego odczynnika (anty-TSHR), który posiada 
komponenty w formie liofilizatu do jednorazowej rekonstytucji?  Po rekonstytucji odczynnik jest już są w 
formie płynnej i gotowej do użycia.  

Odp.  Zamawiający podtrzymuje zapis w załączniku nr 4 pkt 4: „odczynniki płynne, gotowe do użytku, 
bez konieczności przygotowania przed włożeniem do aparatu” i wykreśla z załącznika nr 5 
(Specyfikacja) poz. 43 (anty-TSHR). Dla wykreślonej pozycji Wykonawca nie powinien wypełniać 
żadnych rubryk. W przypadku wypełnienia przez Wykonawcę wykreślonej pozycji, nie będzie ona 
brana przez Zamawiającego pod uwagę. Numeracja pozycji w wykazie powinna pozostać 
niezmieniona. 

Pyt. 2 
Dotyczy zapisów SIWZ 

Zgodnie z rekomendacją UZP zwracamy się z prośbą o umożliwienie składania ofert w formie elektronicznej. 
Oferta podpisana zostanie wymaganym kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Urząd Zamówień 
Publicznych zaleca, aby komunikacją elektroniczną objąć wszelką korespondencję w tym składanie ofert. 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 

Pyt. 3 
Dotyczy zapisów SIWZ 

Zastosowanie komunikacji elektronicznej możliwe jest nie tylko przed wszczęciem postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego, ale także w jego trakcie. (w załączeniu komunikat UZP) 
https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-epidemicznego 

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 1, prosimy o dopuszczenie złożenia oferty w formie 
elektronicznej, podpisanej podpisem elektronicznym i wysłanej za pośrednictwem poczty e-mail, spakowanej 
w plik, do którego otwarcia hasło zostanie przesłane na 30 minut przed terminem otwarcia ofert. 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 

Pyt. 4 

SIWZ-zal.3-umowa, § 3 pkt.4 podp.1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę "do godz. 17:00 danego dnia roboczego" na "do 24h w dni 
robocze"? 

Odp. § 3 pkt.4 podp.1 umowy otrzymuje brzmienie: 

4. W przypadku awarii sprzętu Wykonawca zobowiązuje się zapewnić bez dodatkowej odpłatności:  
1). niezwłoczną reakcję serwisu oraz zabezpieczenie ciągłości uzyskiwania wyników na identycznym 
systemie w razie awarii sprzętu - wyniki dostępne najpóźniej: 
- dla immunochemii: w ciągu 24 godzin w dni robocze,  
- dla chemii klinicznej: do godz. 17:00 danego dnia roboczego - w przypadku zgłoszenia awarii do 
godz. 14:00, w przypadku zgłoszenia awarii po godz. 14:00 – w ciągu 24 godzin 
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Pyt. 5 

SIWZ-zal.3-umowa, § 3 pkt.4 podp.2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę "7 dni" na "7 dni robocze"? 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 

Pyt. 6 
Dot. Załącznik nr 3  

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie pisemnej przy wykorzystaniu kwalifikowanego 
podpisu elektronicznego przez Wykonawcę? 
W obecnej sytuacji epidemii Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do komunikowania się z 
wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Kwalifikowany podpis elektroniczny ma 
skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu. Potwierdzenie tej zasady znajduje się w art. 78(1) 
kodeksu cywilnego, który zrównuje kwalifikowany podpis elektroniczny z podpisem własnoręcznym. 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 

Pyt. 7 
Dot. Załącznik nr 3  

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie we wzorze umowy następującego postanowienia? 
Poza zmianami umowy dopuszczonymi w art.144 ust.1 Pzp dopuszcza się możliwość  zmian postanowień 
zawartej umowy, mając na uwadze aktualną pandemię wirusa SARS-CoV-2, związaną z tym sytuację 
globalnego zagrożenia zdrowia oraz dynamicznie zmieniające się okoliczności zewnętrzne, na które 
Wykonawca nie ma wpływu (w tym ograniczenia nakładane przez państwa dotknięte pandemią), stanowiące 
okoliczność o charakterze tzw. siły wyższej, Strony zgodnie postanawiają, że w czasie trwania pandemii 
dokonywanie napraw Urządzenia będzie uzależnione od aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju i za 
granicą oraz związanych z tą sytuacją okoliczności, w tym w szczególności od dostępności części 
zamiennych do Urządzenia, dostępności zdolnych do przeprowadzenia naprawy inżynierów serwisowych i 
faktycznej możliwości bezpiecznego dla pacjentów, personelu Kupującego oraz inżynierów serwisu 
Wykonawcy przeprowadzenia naprawy Urządzenia w miejscu jego funkcjonowania. Strony niniejszym 
akceptują, że czas naprawy może ulec przedłużeniu, a sama naprawa może zostać odroczona w czasie 
 
Z uwagi na wyjątkowość sytuacji, jaką jest wybuch pandemii SARS-CoV-2, oraz dynamicznie zmieniające się 
okoliczności zewnętrzne, na które Wykonawca nie ma wpływu, w tym: potencjalnie ograniczoną dostępność 
wybranych usług związaną z nagłym i niemożliwym do przewidzenia zwiększeniem światowego 
zapotrzebowania na wyroby medyczne do diagnostyki in vitro oraz podejmowane przez państwa dotknięte 
epidemią – w tym Polskę – środki profilaktyczne i zaradcze, takie jak: zamknięcie granic i ograniczenie 
międzynarodowego transportu, zwiększone kontrole na lotniskach i granicach, a także inne dodatkowe 
obowiązki nakładane na producentów i dystrybutorów produktów w sektorze ochrony zdrowia, stanowiące 
okoliczność o charakterze tzw. siły wyższej, złożone przez Zamawiającego zamówienia mogą nie zostać 
zrealizowane lub mogą zostać zrealizowane w późniejszym terminie. Wykonawca zobowiązuje się 
informować Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich trudnościach związanych ze 
zrealizowaniem zamówionych usług. 

Odp. w § 8 wprowadza się pkt 2a: 

2a. Poza zmianami przewidzianymi w art. 144 ustawy Prawo  zamówień publicznych Zamawiający 
dopuszcza możliwość  zmian postanowień zawartej umowy, mając na uwadze aktualną pandemię 
wirusa SARS-CoV-2, związaną z tym sytuację globalnego zagrożenia zdrowia oraz dynamicznie 
zmieniające się okoliczności zewnętrzne, na które Wykonawca nie ma wpływu (w tym ograniczenia 
nakładane przez państwa dotknięte pandemią), stanowiące okoliczność o charakterze tzw. siły 
wyższej. Zmiana może być dokonana w oparciu o złożony przez Wykonawcę wniosek zawierający 
precyzyjne wykazanie wpływu sytuacji związanej z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie 
umowy.  

Pyt. 8 
Dot. Załącznik nr 3, par. 2 ust. 2  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie niniejszego postanowienia umowy poprzez wskazanie 
liczby osób, które mają zostać poddane szkoleniu, o którym mowa w niniejszym postanowieniu umowy? 

Odp. do 10 osób. 
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Pyt. 9 
Dot. Załącznik nr 3, par. 2 ust. 2  

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu ubezpieczenia aparatury określonego w niniejszym postanowieniu 
umowy? 
Uzasadnienie: 
Ubezpieczenie urządzenia leży w strefie autonomicznych uprawnień Wykonawcy jako właściciela przedmiotu 
dzierżawy, dlatego umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym nie powinna regulować tej kwestii. 

Odp. Ubezpieczenie urządzenia po stronie Wykonawcy 

Pyt. 10 
Dot. Załącznik nr 3 – umowa 

par. 3 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? 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 

Pyt. 11 
Dot. Załącznik nr 3, par. 3 ust. 4  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słów ,,bez dodatkowej odpłatności’’ na ,,w ramach czynszu 
dzierżawnego?  

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę. 

Pyt. 12 
Dot. Załącznik nr 3, par. 3 ust. 4 pkt. 1 tiret 2  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę by reakcja serwisu w przypadku zgłoszenia awarii po godz. 12:00 była 
następnego dnia roboczego? 

Patrz. pyt. 4 

Pyt. 13 
Dot. Załącznik nr 3, par. 3 ust. 5  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację postanowienia by brzmiało ono: "Czynności serwisowe, o 
których mowa w ust. 3, realizowane będą w siedzibie Zamawiającego, a koszty przejazdu serwisu  ramach 
czynszu dzierżawnego ponosi Wykonawca. Za zgodą Zamawiającego dokonanie naprawy lub przeglądu 
sprzętu może się odbyć we wskazanym przez Wykonawcę punkcie serwisowym." 
Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę. 

Pyt. 14 
Dot. Załącznik nr 3, par. 3 ust. 7  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa ,,nieodpłatnej’’ na ,,w ramach czynszu dzierżawnego? 

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę. 

Pyt. 15 
Dot. Załącznik nr 3, par. 4 ust. 1 i 3  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin dostawy wynosił 5 dni roboczych? 

Odp. 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 do 3 dni roboczych od 
zgłoszenia reklamacji (dot. § 4 ust. 3 umowy). 

Pyt. 16 
Dot. Załącznik nr 3, par. 6  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym 
czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.’’ 

Odp. 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. 17 
Dot. Załącznik nr 3, par. 6 ust. 3 pkt. 1  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słów „po upływie danego terminu” na „zwłoki”? 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 

Pyt. 18 
Dot. Załącznik nr 3  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kara umowna dotycząca dostawy  lub wymiany odczynników wynosiła 
0,1% wartości danej dostawy (nie więcej niż 1000 zł) za dzień zwłoki, a w przypadku kar dotyczących 
dostawy, instalacji aparatu oraz reakcji serwisu - 0,1% sumy czynszu dzierżawnego (nie więcej niż 1000zł) 
za dzień zwłoki? Uzasadnienie: Brak pewności wysokości kary pozwala na zbytnią dowolność 
interpretacyjną i nie daje pewności Wykonawcy co do wysokości odpowiedzialności. 

Odp. § 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.” 
Pozostałe zapisy  § 6 pozostają bez zmian.  

Pyt. 19 
Dot. Załącznik nr 3, par. 6 ust. 4  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby wysokość kary umownej była liczona od wartości sumy czynszu 
dzierżawnego? 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 

Pyt. 20 
Dotyczy załącznik 3a - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, par. 7 ust. 7.3 pkt. 7.3.2  

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w tym postanowieniu następującego zdania: „Zamawiający 
poinformuje Wykonawcę o terminie planowanego audytu oraz zakresie jego prowadzenia z przynajmniej 14-
dniowym wyprzedzeniem.” 

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę: 

§ 7 ust. 7.3 umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych otrzymuje brzmienie: 
Przetwarzający: 
7.3.1 udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania zgodności działania 
Administratora z przepisami RODO, 
7.3.2 umożliwia Administratorowi lub upoważnionemu audytorowi przeprowadzanie audytów lub 
inspekcji. Przetwarzający współpracuje w zakresie realizacji audytów lub inspekcji.  
7.3.3 Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie planowanego audytu oraz zakresie jego 
prowadzenia z przynajmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. 
 
 
 
Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 02.10.2020 do godz. 13:00. 
Termin otwarcia ofert: 02.10.2020, godz. 13:05. 
 
Powyższe wyjaśnienia stanowią równocześnie zmianę treści SIWZ zgodnie z art.38 ust. 4 ustawy Pzp.  

 

 

 

WICEPREZES ZARZĄDU PROKURENT 

Marcin Lerner Katarzyna Uziębło-Zabieglińska 

 


