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SPZOZ_NT/DZP/PN/ 04/18                 Nowy Tomyśl, dn. 09.05.2018r. 

 

Uczestnicy postępowania 
przetargowego 

 
    

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ Nr 2 
 
Sprawa dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
na „Dostawę odczynników i materiałów eksploatacyjnych do badań laboratoryjnych wraz z dzierżawą 
aparatów diagnostycznych”. 
 
 
 W odpowiedzi na otrzymane zapytania, dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa odczynników i 
materiałów eksploatacyjnych do badań laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów diagnostycznych, 
zawartych w pismach Wykonawców przesłanych w dniach 07.05.2018 – 09.05.2018, Zamawiający działając 
na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., 
poz. 1579 ze zm.) udziela następujących wyjaśnień: 
 
 

Zestaw pytań nr 10 z dnia 07.05.2018r.:    

Dotyczy Rozdział III Przedmiot zamówienia punkt h oraz pkt. 6 warunków dodatkowych bezwzględnie 

wymaganych Zał. 1A do SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy:  
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę by etykiety na opakowaniu opisane były w języku angielskim, przy czym w 

sposób czytelny za pomocą zharmonizowanych symboli i rozpoznawalnych kodów. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyraża zgodę 
 

Dotyczy załącznik 1A Pakiet nr 1 
2. Ze względu na posiadanie w ofercie kilku rodzajów testów do ilościowego oznaczania HCG beta o różnych 

wskazaniach diagnostycznych, prosimy o wyjaśnienie i uściślenie,  czy Zamawiający zamierza stosować test 
beta-HCG wyłącznie jako test ciążowy,  czy także jako marker nowotworowy?  

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie precyzuje w/w zastosowań 
 

3. Czy Zamawiający zamierza wykonywać oznaczenia kortyzolu w moczu? Jeżeli tak to prosimy o wskazania w 
jakiej liczbie z podanych 200 testów. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyklucza takiej możliwości, jednak będzie to mały ułamek ogólnej ilości testów. 
 

4. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje złożenia oferty na parathormon 2 gen czy 3 gen.? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wymaga testu intact PTH 
 

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenia oferty na BNP lub NT-proBNP?  Zgodnie z obowiązującymi 
wytycznymi Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego 
zarówno BNP jak i NT-proBNP są klinicznie równocenne w diagnostyce kardiologicznej. 
Dodatkowo, oferowany przez nas test NTproBNP umożliwia wiarygodne monitorowanie pacjentów z 
niewydolnością serca leczonych nowymi lekami z grupy ARNI  (sekubitril z walsartanem - Entresto). 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyraża zgodę 
 

6. Prosimy o wyjaśnienie i uściślenie,  czy w przypadku zaoferowania testu BNP Oferent powinien ująć w ofercie 
odpowiednie probówki do pobrania krwi?  
Związane jest to z faktem, że BNP nie może być oznaczany, tak jak inne parametry w tym postępowaniu, w 
surowicy  i wymaga specjalnych dodatkowych probówek do pobrania krwi dla oznaczania w osoczu. 
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Odpowiedź Zamawiającego: 
Nie, zamawiający nie wymaga tego 
 

7. Czy Zamawiający oczekuje, aby oferowany test do oznaczania troponiny był testem wysokoczułym  hs  i 
zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego umożliwiał zastosowanie szybkiego 1-
godzinnego algorytmu diagnostyki zawału mięśnia sercowego? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wymaga jedynie wysokoczułego testu do troponiny 
 

8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na oznaczanie IgE na części immunochemicznej systemu zintegrowanego?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyraża zgodę 
 

9. Prosimy o wyrażenie zgody aby oznaczenia: EBV VCA IgM, EBV VCA/EA IgG, EBV EBNA IgG wykonywane 
były w laboratorium zewnętrznym. Wykonawca zapewni na swój koszt transport materiału i oznaczanie w 
renomowanym i certyfikowanym laboratorium oraz przesłanie zwrotne wyników,  a w tabeli oferty, dla 
porównywalności ofert,  ujęty zostanie koszt brutto wykonania tych badań.  Oznaczenia te nie są badaniami 
pilnymi i dyżurowym i zlecane są w niewielkich ilościach. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody 
 

10. Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie odczynników, kalibratorów i materiałów kontrolnych o terminie 
ważności min.3 miesiące od daty dostarczenia do Zamawiającego 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem dostosowania ilości zaoferowanego asortymentu do 
terminów ważności 
 

11. Prosimy o wyjaśnienie, czy prze zapis  "Chłodzenie komory odczynnikowej umożliwiające ciągłe 
przechowywanie odczynników na pokładzie analizatora." Zamawiający rozumie, chłodzenie komory 
odczynnikowej zgodnie z rekomendacjami producenta odczynników i analizatora? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wymaga temperatury najbliższej temperatury lodówki czyli 2-8 ºC z górną tolerancją 
5ºC  
 

12. Prosimy o wyjaśnienie jakie oprogramowanie  Zamawiający ma na myśli w opisie: "Dostawca dostarczy 
oprogramowanie online do opracowywania i porównywania wyników dla kontroli multiparametrowych"? Prosimy 
o podanie nazwy i dostawcy. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający ma na myśli oprogramowanie online do opracowywania i porównywania wyników dla 
kontroli multiparametrowych bez wskazywania konkretnego oprogramowania i dostawcy (wskazano 

wymogi bez wskazania producenta – OPZ). 
 

13. Prosimy o doprecyzowanie w jakim materiale Zamawiający zamierza wykonywać oznaczenia IgG?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
W surowicy. 
 

14. W związku z wyspecyfikowaniem oznaczeń białko w moczu i PMR czy należy zaoferować oddzielny materiał 
kontrolny do oznaczeń w PMR? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wymaga, chyba, że wymaga tego metodyka testu. 

 
Dot. Załącznik nr 5 do SIWZ 
15. Par. 1 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu – „Zmniejszenie nie może przekraczać 20% 

całkowitej wartości umowy”? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację zapisów SIWZ. 
 

16. Par. 1 ust. 4 lit. b 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 Zamawiającego: 
Szkolenie dla ok. 10-12. osób 

17. Par. 1 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia umowy umożliwienie nabycia 
przez Zamawiającego własności sprzętu poprzez sprzedaż po wartości rynkowej po zakończeniu okresu 
dzierżawy? 
Uzasadnienie: 
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Zgodnie z  zapisami art. 155-170 k.c. przekazanie sprzętu może nastąpić w jednej z form wskazanych w tych 
przepisach. Niniejsze postanowienie wzoru umowy nie wskazuje formy przeniesienia własności na 
Zamawiającego  w przyszłości i tym samym nie określa precyzyjnie obowiązku Wykonawcy w tym zakresie. 
Tymczasem precyzyjne określenie praw i obowiązków stron umowy cywilnoprawnej służy jej prawidłowemu 
wykonaniu.  

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną przez wykonawcę modyfikację zapisów SIWZ. 
Zamawiający zapłaci za wyposażenie dodatkowe w ratach określonych w formularzu 
asortymentowo-cenowym, tym samym wszystkie koszty powinny zostać wliczone w cenę oferty. 
 

18. Par. 1 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację zapisów SIWZ. 
 

19. Par. 2 ust. 1, ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin dostawy analizatora oraz wyposażenia 
dodatkowego wynosił  21 dni od daty podpisania umowy a termin ich instalacji 7 dni od daty dostarczenia? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Nie. 
 

20. Par. 2 ust. 4 Czy Zamawiający dopuści, aby zamówienia były składane także za pośrednictwem poczty 
elektronicznej? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Tak – patrz odp. na Zestaw pytań nr 1. Zamawiający zmodyfikował wzór umowy. 
 

21. Par. 2 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z 
zakupu interwencyjnego (wykonania zastępczego) wykluczało zastosowanie kar umownych? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Nie. 
 

22. Par. 2 ust. 8,  Par. 3 ust. 6, Par 7 ust. 6  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 Zamawiającego: 
Nie.  
 

23. Par. 3 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu umowy: "(z zastrzeżeniem, że w przypadku 
wyposażenia dodatkowego wymienionego w §1 ust. 5 obowiązują zasady określone w § 1 ust. 6 lit a) i b) 
niniejszej umowy)" 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Nie. 
 

24. Par. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym 
czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.’’ 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Nie. 
 

25. Par. 7 ust. 2 lit. a, c Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa  „opóźnienia” na  „zwłoki”? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Nie. 
 

26. Par. 7 ust. 2 lit. b, d 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 Zamawiającego: 
Nie. 

27. Par. 7 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 wadliwej i nie wymienionej w terminie 
dostawy częściowej, a nie od wynagrodzenia za cały przedmiot umowy? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Nie. 
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28. Par. 7 ust. 2 lit. e Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej na 100zł? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Nie. 
 

29. Par. 8 ust. 2, ust. 3 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 Zamawiającego: 
Zamawiający zmodyfikował zapisy § 8 ust. 2 i 3. Zmodyfikowany wzór umowy zał. nr 5 
Zamawiający zamieścił na stronie. 
 

30. Par. 8 ust. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę zmianę niniejszego postanowienia umowy na:  
„Obowiązek ciągłości dostaw nie dotyczy sytuacji gdy opóźnienie Zamawiającego w zapłacie ceny zakupu 
przekracza  30 dni.”? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację zapisów SIWZ. 

 
 
Zestaw pytań nr 11 z dnia 07.05.2018r.:    

Dotyczy : WARUNKI  DODATKOWE BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE: 
1. Dotyczy opis dwóch fabrycznie nowe chłodziarek laboratoryjnych witrynowych do przechowywania 

odczynników. 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę chłodziarek o pojemności maksymalnej do 360 l netto? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Dopuści pod warunkiem, że posiada możliwość zaprogramowania zakresu temperatur pracy i 
alarm akustyczny przekroczenia zaprogramowanego zakresu temperatur oraz spełnia 
pozostałe wymagania określone w SIWZ  

 
 

Zestaw pytań nr 12 z dnia 08.05.2018r.:    
dot. Pakietu nr 4: 

1. Czy Zamawiający dopuści materiał kontrolny do podstawowych metod krzepnięciowych trwały min. 4h 
na pokładzie analizatora? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Dopuści. 

 

Zestaw pytań nr 13 z dnia 09.05.2018r.:    
 

Dotyczy Zał. 1, Pakiet 7 - Paski do moczu, P-kt 1: 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania w pełni automatycznego, zintegrowanego systemu do 
oznaczania parametrów fizyko-chemicznych i analizy ilościowej moczu z wyłączeniem modułu do weryfikacji 
obrazowej elementów upostaciowanych moczu.  
Zamawiający wyraźnie podał w wymaganiach granicznych tylko opis modułu do analizy parametrów 
fizykochemicznych moczu i modułu do oceny osadu moczu, bez modułu do weryfikacji obrazowej. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wykreśla wymagania dotyczące modułu do weryfikacji obrazowej z Pakietu nr 7. 
Poprawiony załącznik do  Pakietu nr 7 i Pakiet nr 7 (Zał. 1A Formularz asortymentowo-
cenowy) zamawiający zamieści na stronie internetowej.  

 

 

W związku modyfikacjami dokonanymi odpowiedziami na pytania Wykonawców, Zamawiający działając 
na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 
2017r., poz. 1579 ze zm.) informuje o dokonanej modyfikacji treści następujących dokumentów 
składających się na SIWZ: Formularz asortymentowo-cenowy Zał. 1A do SIWZ. 
 


