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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pasków
i materiałów kontrolnych do oznaczeń ilościowych glukozy we krwi wraz z dzierżawą kompatybilnych
glukometrów dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu (sprawa
DZP.341.26.2018).
Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579) Mazowiecki Szpital
Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu w załączeniu przesyła pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami dotyczącymi
przedmiotowego postępowania:

1.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania paski o następujących
parametrach:
PARAMETRY
PASKI TESTOWE
METODA POMIARU

biosensoryczna

ENZYM

dehydrogenaza glukozy

WIELKOŚĆ PRÓBKI

0,6 µl

TYP KRWI

włośniczkowa, żylna, tętnicza,
noworodkowa

JEDNOSTA MIARY

mg/dl

ZAKRES POMIARU

20-500 mg/dl

CZAS POMIARU

5 sek

ZAKRES HEMATOKTYTU

15-65 %

CZUJNIK MINIMALNEJ OBJĘTOŚCI

badanie nie rozpocznie się przy zbyt
małej wielkości próbki

MOŻLIWOŚĆ DOKROPLENIA

nie

PAKOWANIE PASKÓW

Pojedynczo , po 100 pasków w
opakowaniu zbiorczym.

TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA
TEMPERATURA WYKONYWANIA
POMIARU
WSKAZANIA DO STOSOWANIA
ISO 15197-2013

4-30 stopni
15-40 STOPNI
Wyłącznie w lecznictwie zamkniętym
Wskazana norma nie dotyczy pasków
do stosowania szpitalnego

Zgodnie z SIWZ.
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współpracujące z glukometrem o wskazanych parametrach?
GLUKOMETR
PROCEDURA TESTOWA

amperometria

KALIBRACJA

osocze

TECHNIKA KALIBRACJI
w celu zwiększenia dokładności pomiaru

mechaniczna (pasek kalibrujący)

WYŚWIETLACZ

CYFRY 1,9 CM

PAMIĘĆ

1000 wyników

ZASILANIE

2 baterie CR 2032

ILOŚĆ POMIARÓW PRZY 1 BATERII

3000

AUTOMATYCZNE WYŁACZENIE

po 120 sek

WAGA

33-37 gramów

TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA

OD -20 DO 60 STOPNI

TEMPERATURA WYKONYWANIA POMIARU

10-50 STOPNI

KOMUNIKATY

LO, HI, KETONES

WSKAZANIA DO STOSOWANIA

Wyłącznie w lecznictwie zamkniętym

ISO 15197-2013

Wskazana norma nie dotyczy pasków do
stosowania szpitalnego

Brak automatycznego wyrzutu paska

Paski pakowane pojedynczo umożliwiają
usuwanie bezdotykowe pasków z
glukometru

2. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wymagając w pkt 10: Tak
"Klucz kodujący zawierający dane kalibracyjne w każdym opakowaniu testów",
wymaga zaoferowania takiego systemu, który umożliwiałby kalibrację wszystkich
glukometrów w sposób automatyczny po kalibracji jednego z nich? Takie
rozwiązanie uprości proces biorąc pod uwagę rozproszenie urządzeń na różnych
oddziałach.
3. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wymagając w pkt. 12: Tak - w języku polskim
"Komunikacja przy pomocy ekranu dotykowego, z systemem informatycznym w
standardzie POCT1-A" wymaga zaoferowania glukometrów komunikujących się w
języku polskim? Biorąc pod uwagę liczbę operatorów, ich częste zmiany, intuicyjna
obsługa w języku polskim uprości proces szkoleń.
4. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wymagając w pkt. 8: "Zakres Tak
pomiaru od 10 do 600 mg/dl" wymaga dolnego zakresu pomiarowego od 10 mg/dl z
uwagi na planowane oznaczenia u noworodków?
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5. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wymagając w pkt. 9: Tak
"Możliwość przeprowadzenia kontroli pomiarów na minimum 2 poziomach"
wymaga zaoferowania dwupoziomowego materiału kontrolnego, gdzie:
- poziom niski - ma wartość mianowaną poniżej 100 mg/dl, tzn. wartość
minimalna oraz maksymalna znajduje się poniżej 100 mg/dl i zakres pomiędzy
wartością minimalną i maksymalną stanowi nie więcej niż 30 mg/dl, a poziom
wysoki – o wartości mianowanej powyżej 100 mg/dl, tzn. wartość minimalna i
maksymalna znajduje się powyżej 100 mg/dl i zakres pomiędzy wartością
minimalną i maksymalną stanowi nie więcej niż 100 mg/dl? Wartości
potwierdzone przez producenta na opakowaniu.

6. SIWZ paragraf 6 pkt. 5.
Paragraf 6 ust.5 załącznika nr 4 do
Czy zamawiający wyrazi zgodę, aby czas przyjazdu inżyniera wynosił 24h w dni SIWZ otrzymuje nowe następujące
robocze?
brzmienie:
Ust. 5 – „Wydzierżawiający zapewnia, że
czas reakcji serwisu zgłoszonej przez
Dzierżawcę usterki wynosi do 24 godzin
w dni robocze z przyjazdem, a dokonanie
naprawy do 48 godzin w dni robocze od
chwili zgłoszenia usterki”.

Dot. Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór umowy
7. Par. 9 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony Nie
od daty wystawienia faktury?
Uzasadnienie:
Utrzymanie zapisu w obecnej postaci spowoduje, iż niemożliwe będzie dokładne
określenie terminu płatności.
8. Par. 9 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę zmianę niniejszego postanowienia Nie
umowy na:
„Obowiązek ciągłości dostaw nie dotyczy sytuacji gdy opóźnienie Zamawiającego
w zapłacie ceny zakupu przekracza 30 dni.”?
Uzasadnienie:
Obecne postanowienie wzoru umowy jest jednostronne i jako takie narusza normę
art. 487 par. 2 k.c., który mówi, że umowa jest wzajemna, kiedy obie strony
zobowiązują się w ten sposób, że świadczenie jednej z nich ma być
odpowiednikiem świadczenia drugiej (zasada symetrii zobowiązań umownych).W
stosunkach zobowiązaniowych wynikających z umów wzajemnych jest regułą, że
każda ze stron zobowiązując się do świadczenia, czyni to w przekonaniu, iż
otrzyma ekwiwalent tego świadczenia od kontrahenta. Dlatego też, zgodnie z art.
490 k.c., gdy spełnienie świadczenia przez drugą stronę staje się wątpliwe ze
względu na stan majątkowy, strona zobowiązana do wcześniejszego świadczenia
może powstrzymać się z jego spełnieniem do czasu gdy druga strona zaofiaruje
świadczenie wzajemne lub nie da stosownego zabezpieczenia. Zamawiający
dokonał ograniczenia praw Wykonawcy przynależnych mu w przypadku
niewykonania zobowiązania przez Zamawiającego. Skoro Zamawiający zapisuje
cały szereg sankcji wobec Wykonawcy za niewłaściwą realizację umowy, to tym
bardziej nie powinien pozbawiać Wykonawcy części jego ustawowych praw
przysługujących w przypadku niewłaściwego wykonania umowy wzajemnej przez
Zamawiającego.
9. Par. 10 ust. 8, Par. 14 ust. 1 lit. b-e Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby Nie
uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym
pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z
wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?
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10. Par. 10 ust. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu "lub Nie
rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy"?
11. Par. 10 ust. 9, Par. 11 ust. 1 lit. c Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę Nie
niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z zakupu interwencyjnego
wykluczało zastosowanie kar umownych?
12. Par. 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: Nie
„Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez
Wykonawcę kary umownej.’’
13. Par. 11 ust. 1 lit. d Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego Nie
postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej
naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dot. niezrealizowanej części
umowy.?
Uzasadnienie:
Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób
prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej
partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej
umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji
budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary
umownej.
14. Par. 11 ust. 1 lit. d Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wyrażenia "z Nie
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy" na "z przyczyn zawinionych przez
Wykonawcę"?
15. Par. 11 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego Nie
postanowienia umowy? W przypadku braku zgody na usunięcie niniejszego
postanowienia, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu ''lecz nie dłużej
niż 3 miesiące po jej zakończeniu''?
Nie
Dot. Załącznik nr 4 do SIWZ - wzór umowy na dzierżawę
16. Par. 2 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie niniejszego Nie
postanowienia umowy poprzez wskazanie liczby osób, które mają zostać poddane
szkoleniu, o którym mowa w niniejszym postanowieniu umowy?
17. Par. 4 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony Nie
od daty wystawienia faktury?
Uzasadnienie:
Utrzymanie zapisu w obecnej postaci spowoduje, iż niemożliwe będzie dokładne
określenie terminu płatności.
18. Par. 6 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa ,,bezpłatne’’ na ,,w Tak. Paragraf 6 ust. 3 załącznika nr 4
ramach czynszu dzierżawnego?
do
SIWZ
otrzymuje
nowe
następujące brzmienie:
Ust.3 – „W okresie dzierżawy
Wydzierżawiający zapewni w ramach
czynszu
dzierżawnego
bezpłatne
serwisowanie
urządzeń obejmujące
naprawy,
przeglądy,
materiały
zużywalne, części zamienne, dojazd i
robociznę inżyniera serwisowego przez
cały okres obowiązywania umowy”.

19. Par. 6 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "godzin", Nie
"godziny" na "godzin/godziny w dni robocze"?

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.
26-617 Radom , ul. Aleksandrowicza 5
www.wss.com.pl

szpital@wss.com.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000490819
Kapitał Zakładowy – 81 800 000,00 zł NIP 7962963679, REGON 670209356
Konto: BANK PKO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548

20. Par. 6 ust. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "dni" na "dni Nie
robocze"?
21. Par. 6 ust. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od Nie
umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do
należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie
krótszego niż 3 dni robocze?
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia tj. § 6 ust.3 oraz § 7 załącznika nr 4 do SIWZ otrzymuje nowe brzmienie.

W związku z powyższym § 6 ust.3 i 5 oraz § 7 załącznika nr 4 do SIWZ otrzymuje brzmienie:
1) § 6
ust.3 - „W okresie dzierżawy Wydzierżawiający zapewni w ramach czynszu dzierżawnego bezpłatne serwisowanie
urządzeń obejmujące naprawy, przeglądy, materiały zużywalne, części zamienne, dojazd i robociznę inżyniera
serwisowego przez cały okres obowiązywania umowy”.
ust. 5 – „Wydzierżawiający zapewnia, że czas reakcji serwisu zgłoszonej przez Dzierżawcę usterki wynosi do 24
godzin w dni robocze z przyjazdem, a dokonanie naprawy do 48 godzin w dni robocze od chwili zgłoszenia
usterki”.
3) § 7
Ust.1 - „W celu realizacji umowy Dzierżawca powierza przetwarzanie danych osobowych ze zbioru danych
osobowych których administratorem jest Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. Wydzierżawiającemu a
Wydzierżawiający zobowiązuje się do ich przetwarzania w zakresie niezbędnych do wykonania niniejszej
umowy”.
Ust. 2 - „Szczegółowe warunki powierzenia przetwarzania danych osobowych zawiera odrębna umowa
stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszej umowy jako jej integralna część”.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem,

Sprawę prowadzi:
Elżbieta Śródkowska
48 361-32-35

