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WSZYSCY    UCZESTNICY   POSTĘPOWANIA 

 
Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej równowartość 
207000 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 oraz dostawę pasków do oznaczania moczu wraz z dzierżawą analizatora/czytnika i zestawu 
komputerowego 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 LAB4 / 2015   Nr ogłoszenia 266108 z dnia 08 -10- 2015r 
                

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

 

1. Zwracamy się z prośbą o podanie parametrów ocenianych w ramach kryterium jakość wraz z ich wagą. 
Opis podany w § 13 SIWZ jest bardzo ogólny, nie daje wykonawcom informacji jakie parametry będą 
oceniane i ile punktów za który parametr mogą otrzymać. Podany sposób oceny prowadzi do 
subiektywnego oceniania ofert przez członków komisji co jest sprzeczne z ustawą oraz czyni złożone oferty 
nieporównywalne. 

Odpowiedź: Przed wyciąganiem wniosków należy zapoznać się z całością SIWZ. Parametry które będą 
dodatkowo oceniane zostały opisane w dodatku nr 5 do SIWZ: Grupa I -  poz. 2, 6, 9, 13; Grupa II – poz. 1, 2, 
12, 13 

2. Prosimy o zmianę zapisów na: § 2 pkt. 6. W przypadku nie zachowania terminów ustalonych w ust. 2 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3% wartości umowy brutto za każdy 
dzień opóźnienia. . W przypadku nie zachowania terminów ustalonych w ust. 2 Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto niezrealizowanej w terminie dostawy za 
każdy dzień opóźnienia. Zamawiający nie ma podstaw do naliczania kar za terminowo dostarczoną partię 
towaru. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

3. Czy Zamawiający w grupie II wymaga pasków do badania moczu z czułością dla białka od 10mg/dl i 
glukozy od 50mg/dl? 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

4. Czy Zamawiający w grupie II wymaga pasków do badania moczu z eliminacją wpływu kwasu 
askorbinowego na wynik o stężeniu: 40mg/dl na pole krwi i do 100mg.dl na pole glukozy? 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

5. Czy Zamawiający w grupie II wymaga aparatu wykrywającego nieprawidłowo namoczone pole paska (tzw. 
Suche pole)? 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

6. Czy Zamawiający w grupie II dopuści aparat wyprodukowany w 2012 roku z pełną gwarancją na czas trwania 
umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Sporządził: St. inspektor d/s zamówień publicznych 

Andrzej Dowgiert            

    Zatwierdził 

    Dyrektor SPZOZ w Sokółce 

    Jerzy Kułakowski 
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