
   

 

 

 

  
 

Kraków, 05.09.2017 
 

 

 

Wszyscy Wykonawcy 

 
 

Dotyczy: postępowania ZP-9/17:  

 

Dzierżawa separatora komórkowego wraz z zestawami umożliwiającymi wykonanie 

zabiegów pobrania  ubogoleukocytanego koncentratu krwinek płytkowych  - UKKP 

(PLT) oraz zabiegów pobrania granulocytów (PNM) oraz dzierżawa separatorów  

komórkowych  do aferezy wraz z zestawami z pojedynczym wkłuciem i podwójnym 

wkłuciem 
 

 

Pytania:   

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dzierżawę separatora komórkowego wraz z 

zestawami umożliwiającymi wykonanie zabiegów pobrania ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek 

płytkowych – UKKP (PLT) oraz zabiegów pobierania granulocytów (PNM) oraz dzierżawę separatorów 

komórkowych do aferezy wraz z zestawami z pojedynczym wkłuciem i podwójnym wkłuciem, Nr sprawy: ZP-

9/17 

 

Wniosek o wyjaśnienie treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą PZP, zwracamy się z 

wnioskiem o wyjaśnienie postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dalej zwaną SIWZ, w 

poniższym zakresie dotyczącym Części I przedmiotu zamówienia: 

 

Dotyczy wzoru umowy 

1. Dotyczy §1 ust. 1 b wzoru umowy Części I oraz pkt. 4 preambuły umowy.  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu potrzebnego do podłączenia przedmiotu dzierżawy do 

systemu informatycznego Bank Krwi firmy Asseco, tak by nastąpiło ono w trakcie trwania umowy, po uprzednim 

uzgodnieniu terminu  z Zamawiającym? 

Odpowiedź:  

Tak  

2. § 1 ust. 1 wzoru umowy dla Części I 

Czy zobowiązanie Dostawcy do zwalidowania separatora komórkowego obejmuje wyłącznie kwalifikację 

instalacyjną i operacyjną? Kwalifikacja procesowa leży bowiem po stronie użytkownika urządzenia. 

Odpowiedź:  

Tak 

 

 



   

3. § 1 ust. 1c wzoru umowy dla Części I 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na poniższą zmianę tego postanowienia ? 

„Dostawca na własny koszt ubezpieczy separator od ognia i innych zdarzeń losowych. Strony zgodnie 

postanawiają, że wszelkie szkody powstałe na separatorze w wyniku ognia i innych zdarzeń losowych będą 

likwidowane z polisy ubezpieczeniowej Dostawcy, chyba że szkoda powstanie wskutek okoliczności, za które 

odpowiedzialność ponosi Dzierżawca”. 

Odpowiedź:  

Nie,  zamawiający nie wyraża zgody na taką modyfikację wskazanego zapisu 

 

4. § 1 ust. 4 wzoru umowy dla Części I 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie poniższego postanowienia? 

„Każde zamówienie będzie obejmować co najmniej 36 sztuk zestawów. Dostawca ma prawo odmówić realizacji 

zamówienia, które obejmuje mniejszą ilość zestawów”. 

Odpowiedź:  

Tak,  zamawiający wyraża zgodę na taką modyfikację wskazanego zapisu 

 

5. § 3 ust. 1 wzoru umowy dla Części I 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by kara umowna za przekroczenie terminu dostawy w przypadku zestawów 

była naliczana od wartości brutto dostawy, której dotyczy zwłoka? 

Odpowiedź:  

Nie 

 

6. § 4 ust. 2 wzoru umowy dla Części I 

Czy zobowiązanie Dostawcy do przeprowadzenia walidacji wynikających ze specyfikacji technicznej separatora 

obejmuje wykonanie przeglądu technicznego zgodnie z wytycznymi producenta, w trakcie którego sprawdzany 

jest stan techniczny urządzenia, poprawność pracy urządzenia oraz dokonywana jest inspekcja urządzenia 

wraz z niezbędnymi kalibracjami i wymianą materiałów zużywalnych oraz sprawdzenie bezpieczeństwa 

elektrycznego? 

Odpowiedź:  

Zgodnie z SIWZ. Wymaga się w tym także sprawdzenia bezpieczeństwa elektrycznego 

 

7. § 4 ust. 2 i ust. 7 wzoru umowy dla Części I 

Wnosimy o potwierdzenie, że Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za awarie lub brak sprawności 

separatora spowodowane okolicznościami, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności 

wskutek używania separatora w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem lub instrukcją obsługi lub przez 

nieprzeszkolony personel, oraz że w takim przypadku koszty naprawy separatora oraz jego przeglądu i walidacji 

po naprawie poniesie Zamawiający. 

Odpowiedź:  

Tak 

 

8. § 4 ust. 6 wzoru umowy dla Części I 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by awaria separatora mogła być usunięta poprzez wymianę urządzenia na inne 

(spełniające wymagania określone w SIWZ) także z własnej inicjatywy Wykonawcy (bez wniosku 



   

Zamawiającego) również w innych sytuacjach niż wskazane w § 4 ust. 6 wzoru umowy, jeżeli Wykonawca na 

własny koszt przeprowadzi odpowiednie procedury umożliwiające pracę na tym urządzeniu? 

Odpowiedź:  

Nie. Jednocześnie § 4 ust. 6 przyjmuje brzmienie: 

W przypadku, gdy ilość wezwań do usunięcia takiej samej awarii separatora komórkowego , o którym mowa w ust 1 

powtórzy się 3 razy w ciągu trzech miesięcy, Zamawiający może zażądać  wymiany aparatury na aparaturę tej samej 

marki i modelu w terminie 14 dni od daty wezwania do wymiany przez Zamawiającego 

 

9. § 4 ust. 8 wzoru umowy dla Części I 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postanowień dotyczących rozpatrzenia reklamacji jakościowych w 

poniższy sposób? 

„Czas procedury reklamacyjnej dotyczącej braków ilościowych dostarczonych zestawów do separatorów 

komórkowych rozumiany jako czas rozpatrzenia będzie nie dłuższy niż 5 dni roboczych od momentu przyjęcia 

zgłoszenia wraz z dostarczeniem odpowiedniej liczby brakujących zestawów. Czas procedury reklamacyjnej 

dotyczącej braków jakościowych dostarczonych zestawów do separatorów komórkowych będzie nie dłuższy niż 

30 dni od przyjęcia zgłoszenia. W razie uznania reklamacji przez Dostawcę lub braku odpowiedzi ze strony 

Dostawcy na wniesioną reklamację w powyższym terminie Dostawca na swój koszt i ryzyko wymieni w ciągu 

kolejnych 5 dni roboczych wadliwe zestawy na zestawy wolne od wad (jeżeli reklamacja dotyczy całej 

dostarczonej partii zestawów) lub dokona korekty faktury VAT i zwróci cenę zapłaconą przez Zamawiającego za 

wadliwe zestawy (jeżeli reklamacja dotyczy pojedynczych zestawów)”. 

Odpowiedź:  

Tak, zamawiający wyraża zgodę na proponowana zmianę. 

 

10. § 5 ust. 1 lit. d) wzoru umowy dla Części I 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na poniższą zmianę tego postanowienia wzoru umowy w zakresie dotyczącym 

zmiany stawki podatku VAT? 

„Jeżeli po zawarciu umowy zostanie zmieniona stawka podatku VAT na przedmiot umowy, cena ulegnie 

odpowiedniej zmianie z dniem wejścia w życie odpowiedniego aktu prawnego wprowadzającego tą zmianę, bez 

konieczności składania przez Strony dodatkowych oświadczeń, przy czym cena netto pozostanie bez zmian”. 

Odpowiedź:  

Tak 

 

11. § 5 ust. 1 wzoru umowy dla Części I 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zmiany umowy, w formie aneksu, również poprzez zmianę 

okresu ważności zestawów, w szczególności w przypadku opóźnień w produkcji lub zwolnieniu serii, 

czy braku na rynku zestawów o wymaganym okresie ważności, o ile zmiana ta będzie korzystna dla 

Dzierżawcy, np. Dostawca obniży cenę na zestawy z krótszym okresem ważności? 
 

Odpowiedź:  

Tak, w takim przypadku Wykonawca obniży cenę zestawów o krótszym niż wymagany terminie ważności o 

10%. Jednocześnie Zmawiający zastrzega możliwość nie wyrażania zgody na jakiekolwiek zmiany w terminie 

przydatności do użycia , jeżeli taka zmiana uniemożliwiłaby zużycie zamawianych zestawów w odpowiednim 

skróconym terminie przydatności do użycia 

 

12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w § 5 wzoru umowy dla Części I poniższego postanowienia? 

„Poniższe zmiany przedmiotu umowy nie wymagają zmiany niniejszej umowy, o ile zmienione wyroby będą 

nadal spełniać wymagania zawarte w Opisie Przedmiotu Zamówienia : 

 zmiana nazwy własnej, 



   

 zmiana numeru katalogowego, 

 zmiana producenta (w ramach grupy kapitałowej, do której należy producent zaoferowanych 

wyrobów), 

 zmiana sposobu pakowania czy konfekcjonowania  

 zmiana specyfikacji przedmiotu umowy, która nie spowoduje pogorszenia jakościowego lub zmiany 

funkcjonalności. 

Dostawca powiadomi Dzierżawcę na piśmie o zmianach wskazanych w poprzednim zdaniu z odpowiednim 

wyprzedzeniem.”. 

Odpowiedź:  

Tak, za wyjątkiem tiret piąte 

 

13. § 5 ust. 1 wzoru umowy dla Części I 

W przypadku negatywnej odpowiedzi na poprzednie pytanie, czy Zamawiający dopuści możliwość zmiany 

umowy, w formie aneksu, również poprzez: 

 zmianę producenta (w ramach grupy kapitałowej, do której należy producent wyrobu zaoferowanego 

przez Dostawcę), 

 zmianę sposobu pakowania czy konfekcjonowania, 

 zmianę specyfikacji wyrobu, w szczególności w przypadku wprowadzania do obrotu 

zmodyfikowanego lub ulepszonego wyrobu. 

14. § 6 ust. 2 wzoru umowy dla Części I 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na poniższą zmianę tego postanowienia? 

„Jeżeli w okresie obowiązywania umowy Dzierżawca nie zamówi wszystkich zestawów stanowiących przedmiot 

zamówienia, Strony mogą przedłużyć czas obowiązywania umowy, nie więcej jednak niż o 12 miesięcy.” 

Odpowiedź:  

Tak 

 

15. § 6 ust. 2a wzoru umowy dla Części I 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę tego postanowienia i zobowiąże się zamówić co najmniej 70% 

wartości umowy? 

Odpowiedź:  

Tak 

 

16. Wnosimy o potwierdzenie, że ilekroć Zamawiający posługuje się w SIWZ lub wyjaśnieniach do SIWZ terminem 
„dni robocze” oznacza to dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 
 

Odpowiedź:  

Tak 

 

Dotyczy zapisów SIWZ 

17. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w części asortymentowo-cenowej dotyczy Części I, zgodnie z opisem 
Części F.5., uwzględnić jako osobną pozycję płyn ACD-A, wymagany zgodnie z warunkami umowy §2 ust. 3? 
 

Odpowiedź:  

Tak 

 



   

18. Dotyczy pkt. 1 dla części I opisu przedmiotu zamówienia, Załącznik do pkt. D, ppkt. 1 SIWZ oraz §1 ust. 1 e) 
umowy dla części I 

Czy Zamawiający uzna za ważną wcześniej wydaną opinię konstrukcyjną wystawioną Zamawiającemu  dla 

takiego samego co do masy i wymiarów, marki i modelu  urządzenia co urządzenie oferowane ? 

Odpowiedź:  

Tak 

 

19.  Dotyczy . 2.4.)-10% Interwencja serwisowa on-line (1 punkt). Prosimy o potwierdzenie iż w przypadku nie 
zadeklarowania możliwości interwencji serwisowej on-line, oferta otrzyma 0 pkt. 
 

Odpowiedź:  

Tak, w przypadku niezaoferowania  spełnienia tego parametru oferent otrzymuje 0 pkt. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
20. Dotyczy §1 ust. 1 b wzoru umowy Części I oraz pkt. 4 preambuły umowy.  

Zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisów pkt 4 preambuły do wzoru umowy Część I i §1 ust. 1 b wzoru 

umowy oraz punktu 10 Opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik do pkt. D, ppkt. 1 SIWZ, część I). 

 

Odpowiedź:  

Nie, zamawiający nie wyraża zgody 

 


