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SPZZOZ.DIGiTM.341/1/2022
OFERENCI WSZYSCY

W związku z prowadzonym postępowaniem na „Dzierżawę aparatu
do immunochemii wraz z sukcesywną dostawą odczynników oraz dzierżawa analizatora
hematologicznego wraz z sukcesywną dostawą odczynników i materiałów eksploatacyjnych
dla Laboratorium Analitycznego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Szydłowcu” znak sprawy: DIGiTM 341/1/2022 wpłynęły zapytania.
Poniżej przedstawiamy treść zapytania i udzielone odpowiedzi:
Pytanie nr 1:
Dotyczy SWZ, VI Termin wykonania zamówienia, pkt.3 oraz pkt.4:
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że: „Dostawca zobowiązuje się dostarczyć
analizator hematologiczny nie później niż w ciągu 3 tygodni od daty podpisania umowy roku
dotyczy”, a pkt. 4 dotyczy instalacji, prawidłowego uruchomienia, podłączenia urządzenia
do posiadanego przez Zamawiającego systemu informatycznego i zapewnienia prawidłowej
transmisji danych oraz przeszkolenia wyznaczonych pracowników Zamawiającego
– w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty dostarczenia aparatu.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ.
Pytanie nr 2:
Dotyczy Projektu umowy- załącznik nr 1 do SWZ, §3, pkt. 1:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie materiału kontrolnego, dla którego termin
ważności jest zgodny z terminem na opakowaniu i wynosi do 2 miesięcy, a dystrybucja
materiału kontrolnego odbywa się wg harmonogramu dostaw materiału kontrolnego,
dostępnego na stronie internetowej Wykonawcy?
Krew kontrolna jest materiałem, o krótkim okresie ważności z uwagi na swoją specyfikę
wewnętrzną, dostarczana jest zgodnie z harmonogramem tak, aby Zamawiający miał zawsze
ważny materiał kontrolny .
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek odpowiedniego skalkulowania oferty, dlatego prosimy
o wyrażenie zgody na zaoferowanie krwi kontrolnej skalkulowanej w ilości uwzględniającej
datę przydatności na opakowaniu i w ilości gwarantującej codzienne wykonanie kontroli.
Jeżeli Zamawiający uzna powyższe, prosimy o modyfikację zapisu pkt.1 poprzez dodanie
zapisu: „(…) z wyłączeniem krwi kontrolnej, dla której termin ważności musi wynosić 2
miesiące”.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wyraża zgodę.
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Pytanie nr 3:
Dotyczy Projektu umowy- załącznik nr 1a do SWZ, §4, pkt. 3:
Prosimy Zamawiającego o podanie nazwy dostawcy LIS dla Laboratorium.
Odpowiedź:
Ofertę należy złożyć bez kosztów podłączenia do LIS, ponieważ w obiekcie w obecnej chwili
Zamawiający nie posiada takiego systemu.
Pytanie nr 4:
Dotyczy Załącznika nr 6 do SWZ, pkt. 2:
Prosimy o potwierdzenie, iż nastąpiła omyłka pisarska w wymienionych skrótach
parametrów: CYMF%# powinno być LYMF%# oraz MecroR powinno być MicroR.
Odpowiedź:
Tak potwierdzamy, że nastąpiła omyłka pisarska.
Pytanie nr 5:
Dotyczy Załącznika nr 6 do SWZ, pkt. 15:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, wyprodukowanego w 2017?
Pierwsza instalacja analizatora odbyła się w roku 2018, aparat jest sprawny technicznie,
po pełnych przeglądach technicznych.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 6:
Dotyczy Załącznika nr 6 do SWZ, pkt. 15:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zapewnienie udziału w zewnętrznej kontroli jakości
producenta analizatora (kontrola zewnątrzlaboratoryjna, certyfikowana)?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 7:
Dotyczy Umowy:
Czy Zamawiający dopuści możliwość podpisania umowy w formie elektronicznej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, zgodnie z formą
reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie,
właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną
(na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 8:
Dotyczy załącznika 6b
1.Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy Oferent ma wyceniać podłączenie do LSI
i zaoferować LSI do obsługi aparatów immunochemicznego oraz biochemicznego?
2.Jeżeli Oferent ma podłączyć aparat do LSI, prosimy o przekazanie danych firmy
oferującej LSI.
Odpowiedź:
Ofertę należy złożyć bez kosztów podłączenia do LIS, ponieważ w obiekcie w obecnej chwili
Zamawiający nie posiada takiego systemu.
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Pytanie nr 9:
Pytania do umowy:
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy
wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?
2. Prosimy o doprecyzowanie czasu trwania umowy dostawy. W § 2 pkt. 1. Umowy 1b i 1c
czas umowy wynosi 24 miesiące, w SWZ i pozostałych dokumentach ten czas wynosi
36 miesięcy.
Odpowiedź:
1) Nie, Zamawiający nie wyrazi zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy
wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę.
2) Czas trwania umowy to 36 miesięcy.
Pytanie nr 10:
Dotyczy załącznika nr 6a do SWZ – Formularz cenowy, aparat hematologiczny:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu „cena netto opakowania” i „cena brutto
opakowania” na „dzierżawa miesięczni netto” i „dzierżawa miesięcznie brutto”?
Odpowiedź:
Tak, wyraża zgodę na zmianę zapisu.
Pytanie nr 11:
Dotyczy załącznika nr 6a do SWZ – Formularz cenowy, Odczynniki do wykonywania
morfologii 5 diff:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację formularza cenowego, która będzie polegała
na dodaniu kolejnych wierszy zawierających informacje na temat oferowanego asortymentu.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wyrazi zgodę
Pytanie nr 12:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedstawienie w kolumnach „cena netto 1 ozn.”
i „cena brutto 1 ozn.” jako średni szacunkowy koszt oznaczenia brutto i netto?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wyrazi zgodę.
Pytanie nr 13:
Dotyczy SWZ, Załącznik nr 1 do SWZ, Projekt umowy §2 ust. 2;
Prosimy o doprecyzowanie zapisu dotyczącego składania zamówienia. Proponujemy
następujący zapis:
„Dostawy realizowane będą na podstawie prawidłowo wypełnionego pisemnego zamówienia
Zamawiającego przesłanego faksem (na numer…………………..), emailem (na adres
…………) lub pocztą na adres Wykonawcy. Minimalne dane niezbędne do prawidłowego
zamówienia to: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa handlowa i numer katalogowy
zamawianych produktów, ilość, cena lub wskazanie właściwej umowy handlowej, miejsce
dostawy oraz oczekiwana data dostawy. W przypadku materiału kontrolnego, niezbędną
informacją jest również numer zamawianej serii (LOT) , zgodnie z harmonogramem dostawy.
Czas realizacji zamówienia biegnie od momentu jego skutecznego dotarcia do Wykonawcy.”
Powyższy zapis umożliwia zapewnienie pod względem technicznym ciągłości dostaw
do Zamawiającego. Powyższy zapis stanowi gwarancję Wykonawcy do rzetelnego
wywiązania się z zobowiązań dotyczących dostaw względem Zamawiającego – umożliwia
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precyzyjne planowanie oraz zapewnia pewność dostaw, pogłębiając wzajemne zaufanie obu
Stron umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowany zapis.
Pytanie nr 14:
Dotyczy §6 ust. 1
Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby faktura VAT nie była dołączona do każdej dostawy?
Ze względu na stosowaną przez Wykonawcę politykę bezpieczeństwa i ochronę danych
stanowiących informację handlowe, faktury wystawiane są przez pracownika Wykonawcy
w biurze w dniu dostawy towaru do Zamawiającego, a sam przedmiot dostawy jest wysyłany
do Zamawiającego z magazynu Wykonawcy, który znajduje się w innej lokalizacji niż biuro.
Nie istnieje zatem fizycznie możliwość by faktura była dostarczona Zamawiającemu wraz
z zamówionym i dostarczonym towarem.
Dokument dostawy, potwierdzający ilość i rodzaj towaru będącego przedmiotem dostawy
Wykonawca załącza wraz z towarem, natomiast faktura VAT wysyłana jest pocztą
po wykonaniu zamówienia. Ponadto Wykonawca zgodnie z treścią art. 106i. ustawy z dnia
11 marca 2004 t. o podatku od towarów i usług zobowiązany jest do wystawienia faktury
VAT nie później niż piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, nie ma zatem obowiązku wystawiania
faktury i dostarczenia jej wraz z chwilą wydania towaru. Jeżeli tak prosimy o wykreślenie
zapisu „towaru i”
Ewentualnie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie wraz z towarem elektronicznej
faktury VAT na wskazany adres poczty elektronicznej?
Jeżeli tak prosimy o zmianę ww. postanowienia poprzez dodanie zapisu: „Zamawiający
wyraża zgodę na przesłanie faktur elektronicznych na następujący adres poczty
elektronicznej…………………………………….
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę, aby faktura VAT nie była dołączona do każdej dostawy,
wykreśla zapis „towaru i”. Zamawiający wyraża zgodę na przesłanie faktur w formie
elektronicznej na następujący adres poczty elektronicznej bloboda@zoz.szydlowiec.pl.

Z poważaniem
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