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A/ZP/SZP.251-9/18
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego znak A/ZP/SZP.251-9/18 na dostawę:

„Odczynników wraz z dzierżawą analizatorów biochemicznych”
Pytanie nr 1 - dot. zestawienia parametrów wymaganych – poz. 12
Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek zaoferowanie analizatora wykorzystującego
typowo objętość próbki 2-10µl, jedynie dla pomiarów ISE analizator wykorzystuje objętość 20µl dla metody pośredniej i 97µl dla metody bezpośredniej?
Odpowiedź nr 1
Tak, Zamawiający uzna warunek za spełniony.
Pytanie nr 2 - dot. zapisów umowy §5 ust. 1 i 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia
faktury?
Uzasadnienie:
Utrzymanie zapisu w obecnej postaci spowoduje, iż niemożliwe będzie dokładne określenie
terminu płatności.
Odpowiedź nr 2
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
Pytanie nr 3 - dot. zapisów umowy §6 ust. 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę by aparat zastępczy przysługiwał wyłącznie, gdy okres
naprawy trwa ponad 48 godzin w dni robocze?
Odpowiedź nr 3
Zamawiający wyraża zgodę, aby aparat zastępczy przysługiwał wyłącznie, gdy okres
naprawy trwa ponad 48 godzin w dni robocze.
Pytanie nr 4 - dot. zapisów umowy §12
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 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.
Odpowiedź nr 4
Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych.
Instytut Matki i Dziecka
ul. Kasprzaka 17a, 01-211 Warszawa
www.imid.med.pl

Pytanie nr 5 - dot. zapisów SIWZ
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu przedstawienia jednolitych
dokumentów (JEDZ) i innych dotyczących podwykonawców, którym wykonawca zamierza
powierzyć wykonanie części zamówienia, a którzy jednocześnie nie są podmiotami na zasoby
których powołuje się wykonawca?
Uzasadnienie:
Zgodnie z treścią art. 25a ust. 5 Prawa zamówień publicznych: ,,Na żądanie zamawiającego,
wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w
celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu:
1) składa jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców, jeżeli wartość zamówienia jest
równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
2) zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1,
jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8. ''
Powyższe w odniesieniu do pozostałych dokumentów wprost potwierdza Par. 9 ust. 3
Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia z dnia 26 lipca 2016 r.
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1126) tj.: ,,Zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia
dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1-9, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza
powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego
zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy.''
W związku z powyższym w przypadku, gdy wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części
zamówienia innemu podmiotu, a jednocześnie nie polega na jego zasobach w celu wykazania
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, ustawodawca nie obliguje zamawiającego do
żądania ww. dokumentów. Jest to wyłącznie fakultatywne uprawnienie zamawiającego, z
którego może, ale nie musi skorzystać.
Odpowiedź nr 5
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
Pytanie nr 6 - dot. zapisów SIWZ
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by dokumenty wskazane w pkcie VI.5.31) i 2) zostały
dostarczone na płycie CD?
Odpowiedź nr 6
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
Pytanie nr 7 – dot. zapisów SIWZ
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by oryginał gwarancji bankowej został dołączony w osobnej
kopercie do oferty, a kserokopia dokumentu złączona z ofertą?
Odpowiedź nr 7
Zgodnie z SIWZ.
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UWAGA:
Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ zostały zamieszczone na stronie Zamawiającego
www.imid.med.pl w dniu 23 kwietnia 2018 roku.
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