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WSZYSCY    UCZESTNICY   POSTĘPOWANIA 
 
Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej równowartość 221 000 
euro na dostawę odczynników do oznaczania hormonów wraz z dzierżawą analizatora immunodiagnostycznego do 
ich oznaczeń, kalibratorów, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych wraz z zainstalowaniem i przeszkoleniem 
personelu w zakresie obsługi w niezbędnej liczbie osób zgodnie z dodatkiem nr 2 i nr 5 do SIWZ - CPV–33696500-
0 Odczynniki laboratoryjne. 
 

Znak sprawy: SPZOZ Hormony / 2018   Nr ogłoszenia -  622828-N-2018 z dnia 2018-09-27 r.  

  

 Zamawiający zgodnie z art. 38 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SIWZ: 

1. Prosimy o wyrażenie zgody na dostawienie w formularzu cenowym kolumny "Wielkość opakowania 
odczynnika" oraz "ilość opakowań odczynnika na 36 m-cy". 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby  wykonywanie oznaczenia homocysteina odbywało się na analizatorze 
pracującym już w Laboratorium Zamawiającego? W tabeli oferty ujęte zostaną odczynniki, kalibrator i kontrola 
do wykonania badań Homocysteiny. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

3. Czy w celu uniknięcia błędów i incydentów medycznych Zamawiający oczekuje, aby oferowane odczynniki do 
oznaczania TSH, fT4, fT3 posiadały określone przez producenta odczynników specyficzne wartości 
referencyjne dla populacji dorosłych, dzieci i kobiet w ciąży w poszczególnych trymestrach, co pozwoli 
prawidłowo interpretować wyniki oznaczeń tych parametrów? 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje. 

4. Prosimy o wyjaśnienie i uściślenie,  czy Zamawiający zamierza stosować test b-HCG wyłącznie jako test 
ciążowy,  czy także jako marker  chorób trofoblastu oraz nowotworów produkujących HCG? 

Odpowiedź: Również jako marker. 

5. Prosimy o poprawienie oczywistej pomyłki w punkcie 5 formularza dodatek nr 5 do SIWZ:  Możliwość 
wykonania 15 lub więcej oznaczeń z jednej próbki, punktacja powinna wyglądać:  15 oznaczeń - 5pkt,  
Powyżej 15 - 10pkt 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powinno być: 15 oznaczeń - 5pkt,  Powyżej 15 - 10pkt. 

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby dla pojedyńczych odczynników, kalibratorów i materiałów kontrolnych ich 
trwałość przy dostawie wynosiła 3-6 miesiecy? Wynika to sporadycznie z cyklu produkcyjnego Wytwórcy, na 
który Oferent nie ma wpływu. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

7. Prosimy o wyjaśnienie zapisu w punkcie 10 formularza dodatek nr 5 do SIWZ, czy podana objętość próbki  50-
60 ul dotyczy objętości próbki aspirowanej przez analizator do jednego oznaczenia? 

Odpowiedź: Zamawiający miał na myśli całkowitą objętość próbki 50-60 ul. 

8. Dot. par. 2 ust. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa  „opóźnienia” na  „zwłoki”? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

9. Dot. par. 2 ust. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z 
zakupu interwencyjnego (wykonania zastępczego) wykluczało zastosowanie kar umownych? Uzasadnienie: 
Zamawiający przyznaje sobie prawo do sankcjonowania za to samo przewinienie dwa razy. Zastrzeżenie kary 
umownej ma cel odszkodowawczy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Kara umowna 
ma, więc na celu naprawienie szkody poniesionej przez Zamawiającego, ale nie może być nadmierna i nie 
może dążyć do przewyższenia poniesionej szkody. Poprzez dokonanie zakupu interwencyjnego następuje 
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naprawienie szkody.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

10. Dot. par. 5 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na  dodanie po 3 dni słowa "roboczych"? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

11. Dot. par. 9 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na  zmianę "dwukrotnie" na "trzykrotnie" 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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