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Dot. SPZOZ/ZP/382/19/2022

Wykonawcy ubiegający się 
o udzielenie zamówienia publicznego 

Wyjaśnienia treści SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
Zamawiający  udziela  wyjaśnień  dotyczących  treści  specyfikacji  warunków  zamówienia  w
postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  „Dostawa  odczynników  oraz  dzierżawa
analizatora hematologicznego".

1. Dotyczy Załącznika nr 3 – Specyfikacja techniczna analizatora hematologicznego, pkt 5: 
Zwracamy się  z  prośbą o doprecyzowanie,  czy  Zamawiający  wymaga,  aby zgodnie  z  powszechną
praktyką co najmniej parametry RBC, HGB, HCT, WBC, PLT były parametrami mierzonymi, z których
następnie wyliczane są odpowiednie wskaźniki (m. in. czerwonokrwinkowe, płytkowe)? 
Odp.: Zamawiający wymaga.

2. Dotyczy Załącznika nr 3 – Specyfikacja techniczna analizatora hematologicznego: 
Czy  Zamawiający  wymaga,  aby  Użytkownik  analizatora  miał  możliwość  manualnego  wyboru
dodatkowego trybu pomiaru dla próbek leukopenicznych co daj Użytkownikowi możliwość decyzji
kiedy i w jakiej sytuacji klinicznej dodatkowy pomiar będzie wykonany? 
Odp.: Zamawiający wymaga.

3. Dotyczy Załącznika nr 3 – Specyfikacja techniczna analizatora hematologicznego, pkt 24: 
Czy  Zamawiający  wymaga  aby  wyniki  wewnętrzlaboratoryjnej  kontroli  jakości  do  oferowanych
analizatorów  były  wysyłane  automatycznie  z  aparatu  zaraz  po  wykonaniu  oznaczenia,  bez
konieczności  zatwierdzania wyników kontroli  przez Użytkownika,  które są potrzebne do oceny w
ramach  międzynarodowej  kontroli  jakości  producenta,  która  dodatkowo  umożliwia  uzyskanie
raportów miesięcznych oraz raz w roku certyfikatu uczestnictwa ? 
Odp.: Zamawiający wymaga.
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4. Dotyczy Załącznika nr 3 – Specyfikacja techniczna analizatora hematologicznego, pkt 13: 
Czy  Zamawiający  wymaga,  aby  moduł  kontroli  jakości  był  integralna  częścią  wewnętrznego
oprogramowania  oferowanego  analizatora  i  nie  było  konieczności  dodawania  oprogramowania
zewnętrznego? 
Odp.: Zamawiający wymaga.

5. Dotyczy Załącznika nr 3 – Specyfikacja techniczna analizatora hematologicznego, pkt 13: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, w którym moduł kontroli jakości zawiera
dane liczbowe i graficzne oraz wykresy Levy-Jeningsa i X-barM? 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

6. Dotyczy Załącznika nr 3 – Specyfikacja techniczna analizatora hematologicznego, pkt 25: 
Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany analizator posiadał wbudowaną instrukcje obsługi w języku
polskim  z  jednoczesną  możliwością  automatycznego  przekierowania  i  wyświetlania  działań
naprawczych  i  opisu  błędu  wygenerowanego  aktualnie  przez  analizator  oraz  ułatwiająca
wyszukiwanie  informacji  dotyczących  procedur  konserwacji  i  czynności  związanych  z  obsługą
analizatora?
Odp.: Zamawiający wymaga.

7.  Dotyczy Załącznika nr 3 – Specyfikacja techniczna analizatora hematologicznego, pkt 5: 
Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany analizator miał możliwość oznaczania odsetka mikrocytów 
i makrocytów jako parametrów diagnostycznych, zwalidowanych przez producenta, posiadających 
zakresy referencyjne i prezentowanych na wyniku pacjenta? 
Parametry te dają możliwość wczesnej diagnostyki i monitorowania pacjentów z niedokrwistościami. 
Odp.: Zamawiający wymaga.

8.  Dotyczy  Załącznika  nr  2  –  Formularz  cenowy,  Tabela  asortymentowa,  pkt  12  –  materiały
zużywalne i kontrolne: 
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  skalkulowanie  materiału  kontrolnego  zgodnie  z  terminem,  w
którym  parametry  oznaczeń  nie  przekraczają  wyznaczonych  przez  producenta  i  określonych  w
arkuszu oznaczeń dopuszczalnych zakresów gwarantujących prawidłową pracę analizatorów oraz w
ilości zabezpieczającej wykonanie kontroli przez cały okres trwania umowy? 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.
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9. Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie wskazanego zapisu, w sytuacji gdy Wykonawca przenosi
na siebie obowiązek ubezpieczenia wydzierżawianych urządzeń? 
Odp.: Zgodnie z SWZ.

10. 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? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

11. Dotyczy Załącznika nr 5 do SWZ, §1 ust. 3: 
Zamawiający wymaga terminu ważności asortymentu minimum 6 miesięcy liczony od dnia dostawy. 
Prosimy o uzupełnienie ww. punktu zapisem w brzmieniu: „nie dotyczy krwi kontrolnej, dla której 
termin ważności wynosi do 2 miesięcy, w przypadku, gdy ta będzie rozdysponowana wg 
harmonogramu dostaw materiału kontrolnego, dostępnym na stronie www..............pl”. 

Krew  kontrolna  jest  materiałem  o  krótkim  okresie  ważności  ze  względu  na  rodzaj  materiału,
dostarczana  jest  zgodnie  z  harmonogramem  tak,  aby  Zamawiający  miał  zawsze  ważną  krew,
skalkulowana  jest  w  ilości  uwzględniającej  zarówno  ważność  jak  i  ilość  wymaganą  przez
Zamawiającego. Obecnie nie ma na rynku dostępnej krwi kontrolnej o dłuższym okresie ważności.
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę i dokona modyfikacji umowy. 

12. Dotyczy Projektowane postanowienia Umowy, Załącznik nr 5 do SWZ, 
§2 ust. 4: 
Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby do każdej dostawy nie była dołączana faktura VAT? 
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. Wraz z 
towarem Wykonawca załącza dokument dostawy, potwierdzający ilość, rodzaj towaru będącego 
przedmiotem dostawy, natomiast faktura VAT wysyłana jest pocztą po wykonaniu zamówienia. 
Ponadto Wykonawca zgodnie z treścią art. 106i. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 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 
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ma zatem obowiązku wystawiania faktury i dostarczania jej wraz z chwilą wydania towaru. Jeżeli tak 
prosimy o wykreślenie zapisu „wraz z prawidłową wystawioną fakturą”. 
Ewentualnie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie wraz z towarem elektronicznej faktury
VAT na wskazany adres poczty elektronicznej?  
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

13. §3 ust. 7: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności wynosił 30 dni i był liczony od daty wystawienia 
faktury VAT przez Wykonawcę? 
Warto pamiętać, że nadmierne wydłużanie terminów płatności jest kosztowne, a koszty te muszą być
przerzucane na klientów przedsiębiorcy, wśród których jest i Zamawiający. Jako że przyjętą praktyką 
jest regulowanie faktur w terminie 2 tygodni, odstępować od tej zasady winno się tylko z ważnych 
powodów. 
Jeżeli  tak,  to prosimy o tożsamą modyfikację w §7 ust.  3 Załącznika nr 6 do SWZ (Projektowane
postanowienia umowy na dzierżawę analizatora) 
Odp.: Zgodnie z SWZ.

.................................................................
          (podpis kierownika Zamawiającego)
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