
Środa Wielkopolska, dnia 22 lutego 2019 r.  

Postępowanie nr ZP/3/19 

 

 

Wyjaśnienia i modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego pn.: „CYKLICZNA DOSTAWA ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH 

DO MEDYCZNEGO LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNEGO WRAZ Z DZIERŻAWĄ 

ANALIZATORÓW” 

 

Działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo 

zamówień publicznych, w związku z otrzymanymi od Wykonawców prośbami o 

wyjaśnienie treści SIWZ, poniżej podajemy treść pytań Wykonawców wraz z 

odpowiedziami: 

 

1. Dotyczy pakietu nr 2 

 

Czy Zamawiajacy dopuści 5 odczynników (AlAT, AspAT, żelazo, fosfataza zasadowa, GGTP) 

wymagających połączenia płynnych, gotowych części składowych przed wstawieniem do 

rotora odczynnikowego? W przypadku żelaza należy użyć kapsułki kw.askorbinowego 

(aktywator). 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ. 

2. Dotyczy pakietu nr 2 

Czy Zamawiający dopuści analizator z 54 miejscami na próbki badane? Dostawianie próbek 

jest możliwe w sposób ciągły bez zatrzymywania pracy aparatu.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ. 

3. Dotyczy pakietu nr 2 

Czy Zamawiający dopuści analizator z możliwością oznaczeń  w surowicy, osoczu, 

hemolizacie, moczu, płynie mózgowo-rdzeniowym, bez możliwości oznaczeń w krwi pełnej?  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ. 

4. Dotyczy: Załącznik nr 11 

§ 8 ust. 2 pkt c) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do 

max. 10% wartości NETTO 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 nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a 

wysokością kary umownej. 

 

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji wzoru umowy w ten sposób, że procent 

kary naliczany będzie od wartości netto umowy. 

5. Dotyczy: Załącznik nr 11 

 

(§ 8 ust. 2 pkt a-b, d) Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu kar 

umownych, których suma nie przekroczy 10% wartości netto przedmiotu Umowy? 

 

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ. 

 

6. Dotyczy: Załącznik nr 11 

 

(§ 8 ust. 2 pkt a-b) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej 

do 50,00 zł za każdy dzień zwłoki? 

 

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.  

 

7. Dotyczy: Załącznik nr 11 

 

(§ 8 ust. 2 pkt d) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej do 

5,00 zł za każdą godzinę zwłoki? 

 

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ. 

 

8. Dotyczy: Załącznik nr 11 

 

(§ 8 ust. 3) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 

10% wartości NETTO niezrealizowanej części umowy? 

 

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji wzoru umowy w ten sposób, że procent 

kary naliczany będzie od wartości netto umowy.  

9. Dotyczy: Załącznik nr 11 

 

Czy Zamawiający wprowadzi zapis o ubezpieczeniu aparatu na czas trwania umowy przez 

Zamawiającego? W naszej opinii to po stronie Zamawiającego powinno leżeć ubezpieczenie 

aparatu, ponieważ Wykonawca nie posiada wiedzy, m.in. o warunkach lokalowych 

Zamawiającego, alarmach i innych zabezpieczeniach w pracowni, do której przeznaczony jest 

oferowany aparat. W związku z powyższym zwracamy się z wnioskiem o wprowadzenie 

zapisu, że Zamawiający zobowiązuje się w terminie 7 dni roboczych do ubezpieczenia aparatu 

od kradzieży i pożaru oraz do dostarczenia Wykonawcy kopii polisy wraz z potwierdzeniem 

zapłaty składki. Przedmiotowa polisa będzie zawierała cesję praw z polisy na spółkę. 

 

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ w ten sposób, że 

ubezpieczenie aparatu/analizatora należy do Wykonawcy. Ubezpieczenie dotyczyć ma 

całego okresu trwania umowy. 



10. Dotyczy: pakiet nr 6 – analiza moczu 

Czy zamawiający dopuszcza analizator z możliwością definiowania barwy moczu za 

pośrednictwem czytnika kodów kreskowych? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ. 

11. Dotyczy: pakiet nr 6 – analiza moczu 

Czy zamawiający dopuszcza paski do moczu w których pola testowe mocowane są przy użyciu 

kleju ? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ. 

12. Dotyczy: pakiet nr 6 – analiza moczu 

Czy w załączniku nr 6 „Pakiet nr 6- ANALIZA MOCZU” w punkcie 3, Zamawiający dopuści 

analizator bez możliwości automatycznego określenia przez aparat barwy próbki moczu, ale z 

możliwością jej ręcznego wprowadzenia? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ. 

13. Dotyczy: pakiet nr 6 – analiza moczu 

Czy w załączniku nr 6 „Pakiet nr 6- ANALIZA MOCZU” w punkcie 8, Zamawiający dopuści 

paski, których pola testowe mocowane są w sposób trwały, zapewniający uzyskiwanie 

poprawnych wyników w zakresie kontroli jakości, zarówno na poziomie wewnątrz jak i 

zewnątrzlaboratoryjnym? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ. 

14. Dotyczy: pakiet nr 6 – analiza moczu 

Czy w załączniku nr 6 „Pakiet nr 6- ANALIZA MOCZU” w punkcie 10, Zamawiający dopuści 

kontrole innego producenta niż producent aparatu, które są kompatybilne i zmetrykowane na 

oferowany aparat? 

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza kontrole innego producenta niż producent 

aparatu, które są kompatybilne i zmetrykowane na oferowany aparat. 

15. Dotyczy: pakiet nr 1  

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie krwi kontrolnej policzonej w 

ilościach uwzględniających ważność folki na opakowaniu. 

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie krwi kontrolnej policzonej 

w ilościach uwzględniających ważność folki na opakowaniu. 

16. Dotyczy: pakiet nr 1 

Dot. pkt. nr 1 - Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie analizatora 

używanego, rok produkcji nie wcześniej niż 2012. Aparat po regularnych przeglądach 

technicznych, posiadający pełną gwarancję producenta na czas umowy. 

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ. 

 



17.   Dotyczy: pakiet nr 1 

Dot. pkt. nr 2 - Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie aparatu wyposażonego w 

zintegrowany podajnik wykonujący automatyczne mieszanie próbki w podajniku. 

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu wyposażonego w 

zintegrowany podajnik wykonujący automatyczne mieszanie próbki w podajniku. 

18. Dotyczy: pakiet nr 1 

Dot. pkt. nr 7 - Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie zewnętrznej kontroli producenta 

IQAS Online w ramach zewnątrzlaboratoryjnej, niezależnej Międzynarodowej Kontroli Jakości 

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zewnętrznej kontroli producenta 

IQAS Online w ramach zewnątrzlaboratoryjnej, niezależnej Międzynarodowej Kontroli 

Jakości. 

19. Dotyczy: pakiet nr 1 

 Dot. pkt.  nr 16 - Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie analizatora posiadającego 

możliwość zliczania i podawania w wartościach bezwzględnych i procentach frakcji 

niedojrzałych granulocytów IG%, IG# (parametry badawcze) bez możliwości zliczenia i 

podania na wyniku młodych form leukocytarnych LIC#,  LIC%. 

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie analizatora posiadającego 

możliwość zliczania i podawania w wartościach bezwzględnych i procentach frakcji 

niedojrzałych granulocytów IG%, IG# (parametry badawcze) bez możliwości zliczenia i 

podania na wyniku młodych form leukocytarnych LIC#,  LIC%. 

20. Dotyczy: pakiet nr 1 

Dot. pkt. nr 19 - Prosimy o wykreślenie punktu nr 19. Ze względu na ogólnikowość zapisu nie 

jest możliwe oszacowanie przez Wykonawcę ew. kosztów w razie awarii aparatu. Jeżeli zapis 

nie zostanie usunięty prosimy o doprecyzowanie w jakim czasie od momentu przyjęcia 

zgłoszenia awarii Zamawiający wymaga gwarancji pokrycia kosztów transportu i wykonania 

badań u podwykonawcy oraz czasu w jakim Zamawiający wymaga dostarczenia oraz instalacji 

aparatu zastępczego. Z uwagi na obowiązek pokrycia kosztów transportu przez Wykonawcę 

prosimy o określenie maksymalnej odległości od siedziby zamawiającego na jaką Zamawiający 

zamierza transportować materiał w razie awarii. 

Odpowiedź: Zamawiający precyzuje zapis w ten sposób, że jeśli w ciągu 12 godzin od 

zgłoszenia awarii analizator nie zostanie naprawiony wówczas Zamawiający wymaga 

pokrycia kosztów wykonania badań u podwykonawcy. Maksymalna odległość na jaką 

Zamawiający zamierza transportować materiał to 40 km. Zamawiający dokona 

modyfikacji treści SIWZ.  

21. Dotyczy: pakiet nr 1 

Dot. pkt. nr 21 - Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie aparatów z 

oprogramowaniem w języku angielskim posiadających menu z czytelnymi symbolami 

graficznymi. 

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatów z oprogramowaniem 

w języku angielskim posiadających menu z czytelnymi symbolami graficznymi. 



 

22. Dotyczy: SIWZ, Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia, pkt 12 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin ważności odczynników do badań 

hematologicznych wynosił co najmniej 6 miesięcy, z wyłączeniem krwi kontrolnej, dla której 

termin ważności jest zgodny z harmonogramem dostaw materiału kontrolnego dostępnym na 

stronie www....................pl? Jeżeli tak prosimy o odpowiednią modyfikację ww. postanowienia 

umowy. Odczynniki do analizatorów hematologicznych najnowszej technologii są 

odczynnikami specjalistycznymi, które nie posiadają aż tak długich okresów ważności jak 

wymaga Zamawiający. Dodatkowo Zamawiający zamawiał będzie odczynniki partiami, co 

gwarantuje nawet przy ważności odczynników min. 6 miesięcy, że odczynniki zawsze będą 

miały długi okres ważności. Krew kontrolna jest natomiast materiałem o krótkim okresie 

ważności ze względu na rodzaj materiału, dostarczana jest zgodnie z harmonogramem tak, aby 

Zamawiający miał zawsze ważną krew.  

Odpowiedź: Tak. Zamawiający określa aby termin ważności odczynników do badań 

hematologicznych wynosił co najmniej 6 miesięcy, z wyłączeniem krwi kontrolnej, dla której 

termin ważności wynosi co najmniej 2 miesiące. Zamawiający dokona modyfikacji treści 

SIWZ.  

23. Dotyczy SIWZ, Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia: pkt 8: 

Czy Zamawiający dopuści dostarczanie faktury tylko w jednym egzemplarzu w oryginale?  

Ewentualnie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie elektronicznej faktury VAT na 

wskazany adres poczty elektronicznej? Jeżeli tak prosimy o zmianę ww. postanowienia poprzez 

dodatnie zapisu „Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur elektronicznych na 

następujący adres poczty elektronicznej.....................................................”. Jeżeli 

Zamawiający wyrazi zgodę to prosimy o stosowną modyfikację również w Załączniku nr 11 

(Wzór umowy) w §6 ust.4. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ. 

24. Dotyczy SIWZ, Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia: pkt 10: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie po słowach „72 godzin” wyrażenia „w dni 

robocze”? Jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę to prosimy o stosowną modyfikację również w 

Załączniku nr 11 (Wzór umowy) w §3 ust.2. 

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.  

25. Dotyczy SIWZ, Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia: pkt 13: 

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 Zamawiający wyrazi zgodę to prosimy o stosowną modyfikację również w 

Załączniku nr 11 (Wzór umowy) w §6 ust.3. 

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ. 



26. Dotyczy SIWZ, Wzór umowy – Załącznik nr 11 do SIWZ: §2 ust. 1: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin ważności odczynników do badań 

hematologicznych wynosił co najmniej 6 miesięcy, z wyłączeniem krwi kontrolnej, dla której 

termin ważności jest zgodny z harmonogramem dostaw materiału kontrolnego dostępnym na 

stronie www....................pl? Jeżeli tak prosimy o odpowiednią modyfikację ww. postanowienia 

umowy. Odczynniki do analizatorów hematologicznych najnowszej technologii są 

odczynnikami specjalistycznymi, które nie posiadają aż tak długich okresów ważności jak 

wymaga Zamawiający. Dodatkowo Zamawiający zamawiał będzie odczynniki partiami, co 

gwarantuje nawet przy ważności odczynników min. 6 miesięcy, że odczynniki zawsze będą 

miały długi okres ważności. Krew kontrolna jest natomiast materiałem o krótkim okresie 

ważności ze względu na rodzaj materiału, dostarczana jest zgodnie z harmonogramem tak, aby 

Zamawiający miał zawsze ważną krew.  

Odpowiedź: Tak. Zamawiający określa aby termin ważności odczynników do badań 

hematologicznych wynosił co najmniej 6 miesięcy, z wyłączeniem krwi kontrolnej, dla której 

termin ważności wynosi co najmniej 2 miesiące. Zamawiający dokona modyfikacji treści 

SIWZ. 

27. Dotyczy SIWZ, Wzór umowy – Załącznik nr 11 do SIWZ: §4 

Prosimy o zastrzeżenie, iż ograniczenie zamawianego asortymentu nie przekroczy 20% poprzez 

dodanie zapisu w brzmieniu: „przy czym zmniejszenie zamawianego asortymentu nie 

przekroczy 20%”. Brak takiego zastrzeżenia jest niekorzystny nie tylko dla Wykonawcy, ale 

również dla Zamawiającego: ostrożny Wykonawca kalkuluje cenę zakładając minimalną ilość, 

co oznacza, że cena jednostkowa byłaby niższa, gdyby Zamawiający gwarantował minimalną 

ilość mniejszą. 

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ.  

28. Dotyczy SIWZ, Wzór umowy – Załącznik nr 11 do SIWZ: §5 ust. 9: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie czasu serwisu poprzez dodanie zapisu „w 

dni robocze”? 

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.  

29. Dotyczy SIWZ, Wzór umowy – Załącznik nr 11 do SIWZ: §6 ust.8: 

Prosimy o dodanie postanowienia w następującym brzmieniu: „za wyjątkiem okoliczności, gdy 

Zamawiający zalega z płatnościami za dostarczony towar ponad 45 dni licząc od terminu 

zapłaty. Wówczas Wykonawca będzie uprawniony do powstrzymania się ze spełnieniem 

obowiązku kolejnych dostaw do dnia zapłaty całości zaległych należności”. Wykonawca na 

mocy postanowień umowy zobowiązany jest do sukcesywnego świadczenia przedmiotu 

umowy na rzecz Zamawiającego. Powyższym zapisem Zamawiający dokonał ograniczeń praw 

Wykonawcy przynależnych mu w przypadku nie wykonania zobowiązania Zamawiającego, 

mianowicie, w przypadku braku zapłaty za dostarczoną część przedmiotu zamówienia. W 

stosunkach zobowiązaniowych wynikających z umów wzajemnych jest regułą, że każda ze 

stron, zobowiązując się do świadczenia, czyni to w przekonaniu, iż otrzyma ekwiwalent swego 

świadczenia od kontrahenta, dlatego też zgodnie z art. 552 KC gdy  kupujący dopuszcza się 



zwłoki z zapłatą ceny na dostarczony towar i powstaje przypuszczenie że zapłata za towar który 

będzie dostarczony później nie nastąpi, sprzedawca może powstrzymać się z dostarczeniem 

pozostałego towaru wyznaczając dodatkowy termin do zabezpieczenia zapłaty. 

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ. 

30. Dotyczy SIWZ, Wzór umowy – Załącznik nr 11 do SIWZ: §7 ust.2 pkt b): 

Uprzejmie prosimy o dookreślenie zapisu poprzez wskazanie terminu na uzupełnienie 

dokumentów. Proponujemy: „w ciągu 7 dni”. 

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ. 

31. Dotyczy SIWZ, Wzór umowy – Załącznik nr 11 do SIWZ: §8 ust.2 pkt a) oraz pkt b): 

Uprzejmie prosimy o uzależnienie kary umownej od wartości niezrealizowanej dostawy, 

proponujemy: „5% wartości niezrealizowanej dostawy za każdy dzień zwłoki” Zastrzeżenie 

kary umownej w stałej wysokości w przypadku relatywnie niewielkiej wartości umowy i 

zamówienia będzie miało charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości 

dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej. 

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.  

32. Dotyczy SIWZ, Wzór umowy – Załącznik nr 11 do SIWZ: §8 ust.2 pkt c): 

Prosimy o modyfikację ww. postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary 

umownej naliczana była od wartości pozostałej do realizacji umowy, nie zaś od wartości całej 

umowy. W sytuacji gdy umowa dotyczy świadczeń ciągłych, a dostawa odczynników będzie 

w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, odstąpienie do umowy może dotyczyć 

niewielkiej partii odczynników, w konsekwencji zastrzeżenie kary umownej naliczanej od 

wynagrodzenia brutto umowy na dostawę będzie miało charakter rażąco zawyżony.  

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ. Modyfikacja 

treści SIWZ dotyczy wyłącznie określenia, że kara umowna będzie naliczana od wartości 

netto umowy.  

33. Dotyczy SIWZ, Wzór umowy – Załącznik nr 11 do SIWZ: 

Z uwagi na wejście w życie nowych przepisów o ochronie danych osobowych, celem 

właściwego zabezpieczenia dokumentacji przez obie Strony, prosimy o dołączenie do umowy 

głównej - umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Dostęp do danych 

osobowych przez Wykonawcę może nastąpić w sytuacji serwisowania dzierżawionych 

urządzeń. Inżynier serwisu może mieć wówczas potencjalnie dostęp do danych pacjenta 

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ. 

34. Dotyczy: pakiet nr 5 

Czy Zamawiający zamierza wykonywać badania pojedynczo czy w dublecie? 

Odpowiedź: Badania wykonywane będą w dublecie. 



35. Dotyczy: pakiet nr 5 

Czy podane ilości oznaczeń PT, APTT i Fibrynogenu to oznaczenia pojedyncze czy dublety? 

Odpowiedź: Oznaczenia pojedyncze. 

36. Dotyczy: pakiet nr 5 

Czy Zamawiający dopuści możliwość wprowadzania ręcznego (z klawiatury) parametrów 

kalibracji podanej przez producenta dla każdej serii odczynnika? Dot. poz. 3 wymagane 

parametry. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ. 

37. Dotyczy: SIWZ VII.16 

Czy Zamawiający może doprecyzować czy również wykaz dostaw i referencję maja być 

dołączone do oferty czy na wezwanie zgodnie z art. 26. ust 2 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych ?  

Odpowiedź: Zgodnie z treścią ogłoszenia o zamówieniu oraz brzmieniem art. 26 ust. 2 

ustawy Prawo zamówień publicznych wykaz dostaw i referencje dostarcza się na 

wezwanie Zamawiającego. 

38. Dotyczy: Formularz asortymentowo cenowy 

Czy za cenę jednostkową należy przyjąć 1 pełne opakowanie handlowe?  

Odpowiedź: Za cenę jednostkową należy przyjąć cenę dla jednego oznaczenia (cena 

jednostkowa – jedno oznaczenie). 

39.  Pakiet nr 2 – BIOCHEMIA Dzierżawa analizatora biochemicznego wraz z dostawą 

odczynników i materiałów kontrolnych. 

Pakiet 2 tabela wymagania stawiane automatycznemu analizatorowi biochemicznemu pkt. 31 

– W związku z dużą ilością produktów czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczania w 

wersji papierowej kart charakterystyk substancji niebezpiecznej?  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ. 

40. Pakiet nr 2 – BIOCHEMIA Dzierżawa analizatora biochemicznego wraz z dostawą 

odczynników i materiałów kontrolnych. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu: „Analizator ma mieć możliwość 

oznaczeń  w surowicy, osoczu, krwi pełnej, hemolizacie, moczu i płynie mózgowo-

rdzeniowym” na „Możliwość wykonywania badań w: osoczu, surowicy, moczu, płyn 

mózgowo-rdzeniowym, płynach z jam ciała, krwi pełnej lub hemolizacie krwi pełnej” ?  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ. 

41. Pakiet nr 2 – BIOCHEMIA Dzierżawa analizatora biochemicznego wraz z dostawą 

odczynników i materiałów kontrolnych. 

Prosimy o potwierdzenie, że analizator wykonujący oznaczenia w surowicy, osoczu, moczu i 

innych płynach o lepkości mieszczącej się w zakresie lepkości surowicy spełnia wymagania 

Zamawiającego odnośnie możliwości wykonywania badań. 



Odpowiedź: Tak. Analizator, o którym mowa w pytaniu 41 spełnia wymagania 

Zamawiającego. 

42. Pakiet nr 2 – BIOCHEMIA Dzierżawa analizatora biochemicznego wraz z dostawą 

odczynników i materiałów kontrolnych. 

Czy w związku z wymogiem „Ciągła dostępność do analizatora (możliwość dokładania nowych 

próbek i odczynników bez konieczności przerywania pracy aparatu)” Zamawiający wymaga, 

aby oferowane analizatory wyposażone były w automatyczne podajniki próbek, w którym 

próbki pierwotne oraz wtórne wstawiania są na pokład w dedykowanych do aparatu statywach 

w dowolnym momencie pracy analizatora. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ. 

43. Pakiet nr 2 – BIOCHEMIA Dzierżawa analizatora biochemicznego wraz z dostawą 

odczynników i materiałów kontrolnych. 

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym w przypadku konieczności wymiany 

odczynników podczas pracy należy wprowadzić analizator w odpowiedni tryb pracy, a całość 

operacji do ponownego uruchomienia dozowania zajmuje ok 20 minut ? Ilość miejsc 

odczynnikowych w analizatorach umożliwiająca umieszczenie na pokładzie aparatu więcej niż 

jednego zestawu odczynnikowego, a duża ilość oznaczeń w jednym opakowaniu odczynnika 

powodują, że konieczność wymiany odczynników w czasie pracy może zdarzać się niezwykle 

rzadko. Zamawiający w parametrach granicznych wymaga, aby oferowany analizator miał 

możliwość umieszczania na pokładzie minimum 30 odczynników, w takim przypadku przy 26 

oznaczonych przez Zamawiającego analitach sytuacja dokładania odczynników w czasie pracy 

może mieć miejsce sporadycznie, ale oferowany analizator posiada 76 pozycji odczynnikowych 

i sytuacja konieczności dokładania odczynników w czasie pracy praktycznie się nie zdarza. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ. 

44. Pakiet nr 2 – BIOCHEMIA Dzierżawa analizatora biochemicznego wraz z dostawą 

odczynników i materiałów kontrolnych. 

 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora pracującego w oparciu o 

technologię mytych kuwet reakcyjnych wielokrotnego użytku charakteryzujących się wysoką 

jakością, trwałością i gwarancją stosowania przez cały okres umowy? Zastosowanie powyższej 

technologii gwarantuje wysoką jakość uzyskanych wyników co znajduje odzwierciedlenie w 

wynikach sprawdzianów międzylaboratoryjnych i krajowych (program prowadzony przez 

Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej) oraz zwalnia Zamawiającego 

z konieczności zakupu i wymiany kuwet reakcyjnych. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ. 

45. Pakiet nr 2 – BIOCHEMIA Dzierżawa analizatora biochemicznego wraz z dostawą 

odczynników i materiałów kontrolnych. 

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga, aby kontrola bloku reakcyjnego była 

bezobsługowa i odbywała się bez użycia jakiegokolwiek płynu (olej, woda) wymienianego 

okresowo i była oparta na termostatowaniu powietrzem ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie określa powyższego warunku. 

46. Pakiet nr 2 – BIOCHEMIA Dzierżawa analizatora biochemicznego wraz z dostawą 

odczynników i materiałów kontrolnych. 



Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w przypadku niektórych odczynników biochemicznych 

zaproponować możliwość ich porcjowania do oferowanych przez wykonawcę mniejszych 

opakowań i zaoferować ich ilości zgodnie z podaną w ulotce odczynnikowej informacją o 

trwałości odczynnika po otwarciu przechowywanego w analizatorze? Odczynniki we wtórnych 

opakowaniach umieszone będą w przypisanych im miejscach w karuzeli odczynnikowej. Takie 

rozwiązanie umożliwi bardziej ekonomiczne wykorzystanie odczynników w okresie ich 

gwarantowanej stabilności na pokładzie analizatora i pozwoli na ekonomiczną kalkulację oferty 

odczynnikowej i zaoferowanie ilości odczynników zgodnie z najlepszą wiedzą i 

doświadczeniem oferenta o stabilności użytego do porcjowania pierwotnego opakowania 

odczynnika.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ. 

47. Pakiet nr 2 – BIOCHEMIA Dzierżawa analizatora biochemicznego wraz z dostawą 

odczynników i materiałów kontrolnych. 

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie liczby lamp fotometru do oferowanych 

analizatorów biochemicznych na podstawie najlepszej wiedzy i doświadczenia oferenta, a nie 

zapisów w instrukcjach obsługi analizatorów .  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ. 

48. Pakiet nr 2 – BIOCHEMIA Dzierżawa analizatora biochemicznego wraz z dostawą 

odczynników i materiałów kontrolnych. 

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga, aby do ilości testów  w formularzu 

asortymentowo-cenowym zostały doliczone testy na kalibrację i kontrolę ?  

Odpowiedź: Nie. Ilości podane w formularzu zawierają testy na kontrolę oraz kalibrację. 

Wyraźnie zaznaczono to w załączniku nr 2 do SIWZ. 

49. Pakiet nr 2 – BIOCHEMIA Dzierżawa analizatora biochemicznego wraz z dostawą 

odczynników i materiałów kontrolnych. 

W celu dokładnej kalkulacji oferty prosimy o podanie harmonogramu kontroli poszczególnych 

analitów. Prosimy o określenie ile poziomów kontroli i ile razy w tygodniu Zamawiający będzie 

wykonywał dla poszczególnych analitów. 

Odpowiedź: Dla większości parametrów kontrola będzie wykonywana każdego dnia na 

dwóch poziomach, w przypadku analitów, gdzie podano szacunkową liczbę oznaczeń 

<1000, kontrola będzie wykonywana dwa razy w tygodniu na 1 poziomie naprzemiennie. 

50. Pakiet nr 2 – BIOCHEMIA Dzierżawa analizatora biochemicznego wraz z dostawą 

odczynników i materiałów kontrolnych. 

Prosimy o wskazanie które z badań wyszczególnione w formularzu asortymentowo-cenowym 

będą wykonywane w moczu ? Czy Zamawiający wymaga zaoferowanie dedykowanej kontroli 

jakości do badań w moczu? Jeśli tak, to prosimy o podanie harmonogramu kontroli jakości do 

badań wykonywanych w moczu ?  

Odpowiedź: Amylaza i białko będą wykonywane również w moczu. Zamawiający 

wymaga kontroli jakości do badań w moczu, kontrola będzie wykonywana dwa razy w 

tygodniu na 1 poziomie naprzemiennie.  

51. Pakiet nr 2 – BIOCHEMIA Dzierżawa analizatora biochemicznego wraz z dostawą 

odczynników i materiałów kontrolnych. 



Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby materiały eksploatacyjne ( filtry itp.)  do zaoferowanych 

stacji uzdatniania wody były dostarczone sukcesywnie w miarę zapotrzebowania do 

Zamawiającego w ramach obsługi serwisowej stacji wody i nie zostały tym samym 

wyspecyfikowane w ofercie cenowej. Koszty tych materiałów eksploatacyjnych będą po stronie 

Wykonawcy. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ. 

52. Pakiet nr 2 – BIOCHEMIA Dzierżawa analizatora biochemicznego wraz z dostawą 

odczynników i materiałów kontrolnych. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora gdzie zakres pomiarowy 

fotometru wynosi od 340 nm do 800 nm ? 

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie analizatora gdzie zakres 

pomiarowy fotometru wynosi od 340 nm do 800 nm 

53. Pakiet nr 2 – BIOCHEMIA Dzierżawa analizatora biochemicznego wraz z dostawą 

odczynników i materiałów kontrolnych. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora w którym akceptacja wyników 

kalibracji odbywa się na podstawie wprowadzonych w oprogramowaniu analizatora faktorów 

kalibracji, akceptacja wyników kontroli odbywa się na podstawie wprowadzonych w 

oprogramowaniu analizatora złożonych reguł Westgarda natomiast akceptacja wyników testów 

będzie prowadzona w systemie informatycznym ? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ. 

54. Dotyczy: umowa 

§1 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: „Termin dostawy i 

instalacji analizatora nastąpi w ciągu 14 dni roboczych od daty podpisania niniejszej umowy.”? 

Uzasadnienie: Wykonawca prosi o wydłużenie terminu w związku z faktem, iż analizatory są 

sprowadzane bezpośrednio od producenta z zagranicy. Skomplikowane procedury celne oraz 

szereg  pozostałych formalności uniemożliwiają należyte wykonanie warunków wynikających 

z umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Mając na uwadze powyższe - 

siedmiodniowy termin jest terminem nierealnym do dotrzymania, w związku z powyższym  

Wykonawca prosi jak w pytaniu. 

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ w ten sposób, ze termin 

dostawy i instalacji analizatora ustala się na 21 dni od daty podpisania umowy.  

55. Dotyczy: umowa 

§2 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: „Wykonawca 

gwarantuje, że dostarczany asortyment posiadać będzie co najmniej 6-miesięczny termin 

ważności, licząc od daty dostarczenia asortymentu do Zamawiającego oraz, że posiada on 

wymagane prawem dokumenty dopuszczające go do obrotu dla podmiotów leczniczych. „?  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę tylko dla pakietu nr 1. W tym zakresie dokonuje 

się modyfikacji treści SIWZ. 

56. Dotyczy: umowa 

§3 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: „Wykonawca wymieni 

na swój koszt i ryzyko towar wadliwy w ciągu 4 dni roboczych od zgłoszenia reklamacji przez 

Zamawiającego”?  



Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ. 

57. Dotyczy: umowa 

§8 ust. 2.a) - Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu na : „za zwłokę w wykonaniu 

przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości zamówionego, a nie dostarczonego w terminie 

towaru”? 

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ. 

58. Dotyczy: umowa 

§8 ust. 2.a) – Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe czy wyrazi zgodę na obniżenie 

wysokości kary umownej do 250 zł?  

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ. 

59. Dotyczy: umowa 

§8 ust. 2.a) - Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu na : „za zwłokę w wymianie 

reklamowanej partii w wysokości 0,2% wartości reklamowanego towaru za każdy dzień 

zwłoki”? 

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ. 

60. Dotyczy: umowa 

§8 ust. 2.b) - Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary umownej na 250 zł ?  

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ. 

61. Dotyczy: umowa 

§8 ust. 2 c) – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: 

,,za odstąpienie od warunków umowy z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca 

w wysokości 10% wartości  niezrealizowanej części umowy.”? Uzasadnienie: W przypadku 

odstąpienia od umowy na etapie np. zrealizowania umowy w 90%, kara ta winna być liczona 

od części, której Wykonawca nie zrealizował. Kara liczona od wartości całej umowy, staje się 

wówczas nieadekwatna do ewentualnego uchybienia Wykonawcy. 

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ. 

62. Dotyczy: umowa 

§11 ust.1 Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie pkt. 1.8:   „dopuszczalna jest zmiana 

ze względu na zmianę producenta lub w przypadku zaprzestania produkcji przez 

dotychczasowego producenta z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, o czym Wykonawca 

nie mógł wiedzieć w chwili zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem, że Wykonawca zaoferuje 

produkty o takich samych (lub lepszych) parametrach technicznych i użytkowych, w takiej 

samej cenie”?  

Odpowiedź: Zapis zaproponowany przez Wykonawcę jest tożsamy z brzmieniem pkt. 1.6 

dotyczący możliwości zmiany umowy. 

63.  Dotyczy: pakiet 2,3,4,6 

Prosimy o wyrażenie zgody na dostawę i instalację analizatorów w terminie 21 dni od dnia 

podpisania umowy. 

 



Odpowiedź: Tak. Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ. 

64.  Dotyczy: pakiet 2,3,4,6 

 

Prosimy o wyrażenie zgody , by termin ważności poszczególnych odczynników wynosił 

minimum 4 miesiące licząc od dnia dostawy do laboratorium. 

 

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ. 

65.  Dotyczy: pakiet 2,3,4,6 

 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostawienie w formularzu ofertowym kolumny "nr 

katalogowy produktu”? 

 

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ. 

66.  Dotyczy: §2, pkt. 3 Wzoru Umowy, Załącznik nr 11 do SIWZ (Pakiet nr 2, 3,4) 

Prosimy o wyrażenie zgody aby etykiety na opakowaniach każdego asortymentu opisane były 

w języku angielskim, przy czym w sposób czytelny za pomocą zharmonizowanych symboli / 

znaków i rozpoznawalnych kodów ? 

 

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza aby etykiety na opakowaniach każdego 

asortymentu opisane były w języku angielskim, przy czym w sposób czytelny za 

pomocą zharmonizowanych symboli / znaków i rozpoznawalnych kodów. 

67. Dotyczy: Pakiet nr 3 Immunochemia, Lp.25  

 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów, tak by przyjął on brzmienie: 

„Możliwość niezwłocznego kontaktu z serwisem. Serwis dostępny 24 godz./dobę przez 7dni w 

tygodniu. Wykonawca poda dane kontaktowe w celu bezpośredniego kontaktu ze specjalistą 

aplikacyjno-technicznym w przypadku awarii apartu” 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ. 

68.  Dotyczy: Pakiet nr 3 Immunochemia 

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie testu HIV IV gen. oznaczającego jednocześnie 

antygen p24 i przeciwciała anty-HIV 1 i anty-HIV 2 

 

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie testu HIV IV gen. oznaczającego 

jednocześnie antygen p24 i przeciwciała anty-HIV 1 i anty-HIV 2. 

 

69.  Dotyczy: Pakiet nr 3 Immunochemia 

 

Lp. 8 Prosimy o wyrażenie zgody by opakowania zbiorcze testów TSH,FT3 i FT4 

konfekcjonowane były po 200 testów. 

 

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.  

70. Dotyczy: Pakiet nr 3 Immunochemia 

 



Lp. 11. Prosimy o wyrażenie zgody by wartości nowych serii kontroli dla kiły były 

wprowadzane manualnie. 

 

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza aby  wartości nowych serii kontroli dla kiły 

były wprowadzane manualnie. 

 

71. Dotyczy: Pakiet nr 3 Immunochemia 

 

Lp. 14. Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie do testów do diagnostyki zakażeń, 

Prokalcytoniny i  witaminy D kontroli jednoparametrowych. 

 

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie do testów do diagnostyki 

zakażeń, Prokalcytoniny i  witaminy D kontroli jednoparametrowych. 

 

72. Dotyczy: Pakiet nr 3 Immunochemia 

 

Lp. 28 Prosimy o podanie nazwy dostawcy i numerów wymaganej zewnątrzlaboratoryjnej, 

niezależnej Międzynarodowej Kontroli Jakości. 

 

Odpowiedź: Wybór zewnątrzlaboratoryjnej, niezależnej Międzynarodowej Kontroli 

Jakości Zamawiający pozostawia oferentowi. Wymaga tylko by kontrola obejmowała 

wyspecyfikowane parametry. 

 

73.  Dotyczy: Pakiet nr 4 parametry krytyczne  

 

Lp. 12  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów, tak by przyjął on brzmienie: 

W przypadku awarii aparatu Wykonawca gwarantuje pokrycie kosztów wynikających z 

konieczności transportu i wykonania badań u podwykonawcy, a gdy awaria trwa dłużej niż 48 

godziny zagwarantuje aparat zastępczy. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ. 

 

 

74. Dotyczy: Pakiet nr 4 parametry krytyczne  

LP.13 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów, tak by przyjął on 

brzmienie:  Możliwość niezwłocznego kontaktu z serwisem. Serwis dostępny 24 godz./dobę 

przez 7dni w tygodniu. Wykonawca poda dane kontaktowe w celu bezpośredniego kontaktu ze 

specjalistą aplikacyjno-technicznym w przypadku awarii apartu  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ. 

 

75. Dot. Pakietu nr 2, pkt. 6 wymagań minimalnych: 

Czy przez wymóg "Chłodzone miejsca odczynnikowe " Zamawiający wymaga 

takiego systemu chłodzenia w stałej temperaturze który jest 

zgodny z wymogami producenta i który opisany jest w instrukcji obsługi co gwarantuje 

stabilność tych materiałów zgodnie z rekomendacjami producenta?  

 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 

 

76. Dotyczy Pakietu nr 2, pkt. 11 wymagań minimalnych: 



 

Prosimy o potwierdzenie czy zakres pomiarowy fotometru 340-800 nm spełnia wymagania 

Zamawiającego?   

 

Odpowiedź: Tak. 

 

77. Dotyczy Pakietu nr 2, pkt. 15 wymagań minimalnych: 

 

Prosimy o doprecyzowanie czy przez możliwość ciagłego dostawiania nowych próbek i 

odczynników, Zamawiający wymaga aby doładowanie tych materiałów następowało bez 

konieczności wprowadzania analizatora w tryb standby, pauza, wstrzymanie czy stop?  

 

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wymaga.  

 

78. Dotyczy: pakiet 6 Analiza moczu 

 

LP.16 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów, tak by przyjął on 

brzmienie:  Zagwarantowanie aparatu zastępczego w przypadku awarii trwającej dłużej niż 48 

godziny.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.  

 

79. Dotyczy: pakiet nr 6 

Prosimy o doprecyzowanie czy podana przez Zamawiającego ilość oznaczeń (10 000 badań / 

rok) zawiera już oznaczenia przewidziane na kontrolę? 

 

Odpowiedź: Tak. Ilość podanych oznaczeń zawiera już oznaczenia przewidziane na 

kontrolę. 

 

80. Dotyczy: pakiet nr 6 

 

Prosimy o podanie jaki harmonogram kontroli wewnątrzlaboratoryjnej stosuje Zamawiający? 

 

Odpowiedź: Każdego dnia (poniedziałek – niedziela) na 1 poziomie naprzemiennie. 

 

 

81. Dotyczy: Pakietu nr 6, pkt. 10 parametrów wymaganych: 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania materiału do kontroli 

wewnątrzlaboratoryjnej, pochodzącego od innego producenta niż producent analizatora, 

pasków testowych, materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych, kompatybilnego z 

oferowanym aparatem tzn. posiadającego zmianowane wartości dla oznaczeń z paska ? 

 

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiału do kontroli 

wewnątrzlaboratoryjnej, pochodzącego od innego producenta niż producent analizatora, 

pasków testowych, materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych, kompatybilnego z 

oferowanym aparatem tzn. posiadającego zmianowane wartości dla oznaczeń z paska. 

 

 

 



82. Dotyczy: Pakietu nr 6, pkt. 11 parametrów wymaganych:   

 

Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek możliwość zaoferowania pasków testowych 

z czułością pola białka 12 - 18 mg/dl i glukozy 30-40 mg/dl? 

 

Odpowiedź: Tak. Zamawiający uzna za spełniony warunek możliwość zaoferowania 

pasków testowych z czułością pola białka 12 - 18 mg/dl i glukozy 30-40 mg/dl. 

 

83.  Dotyczy: Załącznik 11 do SIWZ - wzór umowy 

Par. 1 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin dostawy analizatora wynosił  21 dni 

od daty podpisania umowy a termin jego instalacji 7 dni od daty dostarczenia? 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę aby termin dostawy i instalacji analizatora 

wynosił 21 dni od daty podpisania umowy. W ten sposób dokonuje się też modyfikacji 

treści SIWZ.  

 

84.  Dotyczy: Załącznik 11 do SIWZ - wzór umowy 

 

Par. 2 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin ważności przedmiotu umowy wynosił 

minimum 6 miesięcy od dnia dostawy? 

Uzasadnienie: Zamawiający może składać zamówienia bez ograniczeń i w dowolnej 

częstotliwości – dlatego proponowany termin ważności wydaje się być wymaganiem zbyt 

wygórowanym. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość wyłącznie dla pakietu nr 1. 

Zamawiający dokonuje modyfikację treści SIWZ. 

 

85. Dotyczy: Załącznik 11 do SIWZ - wzór umowy 

Par. 3 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "godzin" na "godzin w dni 

robocze"? 

 

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ. 

 

86.  Dotyczy: Załącznik 11 do SIWZ - wzór umowy  

 

Par. 3 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby 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? 

 

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ. 

 

87. Dotyczy: Załącznik 11 do SIWZ - wzór umowy 

 

Par. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu – „Zmniejszenie nie może 

przekraczać 20% całkowitej wartości umowy”? 

 

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ.  

 

88. Dotyczy: Załącznik 11 do SIWZ - wzór umowy 



 

Par. 5 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie niniejszego postanowienia 

umowy poprzez wskazanie liczby osób, które mają zostać poddane szkoleniu, o którym mowa 

w niniejszym postanowieniu umowy? 

 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ. 

 

89. Dotyczy: Załącznik 11 do SIWZ - wzór umowy 

 

Par. 5 ust. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ,,bezpłatnych’’ na ,,w ramach czynszu 

dzierżawnego?  

 

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ. 

 

90. Dotyczy: Załącznik 11 do SIWZ - wzór umowy 

 

Par. 6 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty 

wystawienia faktury? 

 

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ. 

 

91.  Dotyczy: Załącznik 11 do SIWZ - wzór umowy 

 

Par. 6 ust. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do niniejszego postanowienia umowy 

niniejszego zapisu: „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. 

 

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ. 

 

92.  Dotyczy: Załącznik 11 do SIWZ - wzór umowy 

 

Par. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający 

może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.’’ 

 

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ. 



 

93.  Dotyczy: Załącznik 11 do SIWZ - wzór umowy 

 

Par. 8 ust. 2 lit. a-b Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej na 

100zł? 

 

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ. 

 

94.  Dotyczy: Załącznik 11 do SIWZ - wzór umowy 

 

Par. 8 ust. 2 lit. c Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego 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. 

Odpowiedź:  Nie. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ tylko co do określenia, że 

kary umowne naliczane będą od wartości netto umowy. 

 

95.  Dotyczy: Załącznik 11 do SIWZ - wzór umowy 

Par. 12 Czy 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? Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta zostałaby z 

Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru. 

 

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ.  

 

96. Dotyczy: pakiet nr 5 

 

Prosimy o doprecyzowanie, czy w wycenie Wykonawca ma uwzględniać trwałość 

odczynników po rozpuszczeniu? 

 

Odpowiedź: Tak. 

 

 

97.  Dotyczy: pakiet nr 5 

 

Prosimy o doprecyzowanie, czy podaną w specyfikacji szacunkową liczbę oznaczeń należy 

traktować jako oznaczenia pojedyncze czy w dublecie? 

 

Odpowiedź: Szacunkową liczbę oznaczeń należy traktować jako oznaczenie pojedyncze. 

 

98. Dotyczy: pakiet nr 5 



 

Prosimy o informację, czy kontrola jakości jest wykonywana codziennie tj. poniedziałek – 

niedziela (365 dni w roku) czy poniedziałek – piątek (ok. 260 dni w roku), na dwóch 

poziomach? 

 

Odpowiedź: Kontrola jakości jest wykonywana 365 dni w roku (poniedziałek-niedziela) 

na dwóch poziomach, w przypadku fibrynogenu kontrola będzie wykonywana przed 

oznaczeniem zleconego badania.  

99. Dotyczy: pakiet nr 2 

Czy w pakiecie nr 2 – BIOCHEMIA, Zamawiający dopuści  analizator fabrycznie nowy rok 

produkcji 2016? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ. 

100. Dotyczy rozdziału III – Opis przedmiotu zamówienia – pkt. 5 dostawa i 

instalacja analizatorów 

  

Czy Zamawiający  wyraża zgodę na przedłużenie terminu dostawy i instalacji analizatorów w 

pakiecie nr 1 do 21 dni od daty podpisania umowy przez obie strony? 

 

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ. 

 

102. Dotyczy rozdziału III – Opis przedmiotu zamówienia – pkt. 12 termin ważności 

odczynników 

 

Czy z uwagi na  harmonogram dostaw  odczynników i materiału kontrolnego od producenta, 

Zamawiający  zezwala, aby dostarczone odczynniki w pakiecie nr 1 miały trwałość 

maksymalnie 6 miesięcy a krew kontrolna 2 miesiące? 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na termin ważności krwi kontrolnej wynoszący 

co najmniej 2 miesiące i termin ważności odczynników wynoszący minimum 6 miesięcy. 

Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ. 

 

103.  Dotyczy rozdziału V – Warunki udziału w postępowaniu  

 

W pakiecie nr 2 Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykazania co najmniej 15 dostaw 

odczynników wraz z analizatorami. Jednocześnie wymagane jest by przedstawić dowody 

wykonania dostaw od minimum trzech podmiotów. Załącznik nr 12 do SIWZ przewiduje tylko 

3 wiersze do uzupełnienia. Czy w tej sytuacji Wykonawca w celu przedstawienia wykazu 15 

dostaw może zmodyfikować załącznik poprzez dodanie niezbędnej ilości wierszy? Ponadto 

Zamawiający w SIWZ przewidział zastosowanie procedury odwróconej i do oferty należy 

dołączyć oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, w tej 

sytuacji czy Zamawiający dopuści by wykaz dostaw i dowodów potwierdzających ich 

wykonanie zostały przedstawione na wezwanie? 

 

Odpowiedź: Zamawiający sporządził tak załącznik nr 12, że wskazał, iż Wykonawca może 

poszczególne rubryki przy wpisywaniu odpowiedzi powiększać/zmniejszać  

w zależności do potrzeb. Wykonawca miał tutaj na myśli m.in. rozszerzenie tabeli o kolejne wierze. 



Do oferty należy dołączyć tylko oświadczenia. Pozostałe dokumenty dotyczące spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego. 

104. Dotyczy parametry wymagane załącznik nr 2 do SIWZ, pkt. 6  

 

Czy Zamawiający wymaga aby chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora było w 

temperaturze lodówki: 2-8 stopnia C? Czy Zamawiający wymaga aby analizator posiadał 

miejsca w pozycjach chłodzonych na kontrole i kalibratory? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga chłodzenia w temperaturze rekomendowanej przez 

producenta odczynników. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie aby analizator posiadał 

miejsca w pozycjach chłodzonych na kontrole i kalibratory. 

 

105. Dotyczy parametry wymagane załącznik nr 2 do SIWZ, pkt. 14  

Czy Zamawiający dopuści analizator z możliwością rozcieńczenia próbki badanej po 

przekroczeniu liniowości metody? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ. 

 

Niniejsze wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców.  

 

 

/-/ Paweł Dopierała 

Prezes Zarządu 
 
 


