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WSZYSCY    UCZESTNICY   POSTĘPOWANIA 

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej równowartość 221000 
euro na kompleksowa dostawa odczynników biochemicznych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora z 
wbudowaną przystawką ISE oraz zestawu komputerowego zgodnie z dodatkiem 2 i 5 do SIWZ - CPV–33696500-0 
Odczynniki laboratoryjne. 

Znak sprawy: SPZOZ BIOCHEMIA / 2018   Nr ogłoszenia – 580601-N-2018 z dnia 2018-06-28 r. 

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

1. Dotyczy Dodatek nr 2 do SIWZ    Lp. 11 Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zestawu odczynnikowego 
dla oznaczania Glukozy opartego o referencyjną metodę enzymatyczną z heksokinazą? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

2. Dotyczy Dodatek nr 2 do SIWZ Lp. 30 Czy Zamawiający wymaga aby oznaczenie podanego parametru 
„Hemoglobina glikowana” odbywało się całkowicie automatycznie na oferowanym analizatorze. Przygotowanie 
hemolizatu próbki badanej, krew pełna wstawiana na pokład analizatora, nie wymaga czynności manualnych 
poza aparatem. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

3. Dotyczy Dodatek nr 2 do SIWZ Prosimy o potwierdzenie iż Zamawiający nie będzie wykonywał oznaczenia „CL”. 

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza. 

4. Dotyczy wzoru umowy Par. 2 ust. 1 Czy Zamawiający dopuści, aby zamówienia były składane także za 
pośrednictwem poczty elektronicznej? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

5. Dotyczy wzoru umowy Par. 2 ust. 3 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 wyraża zgodę. 10 osób. 

6. Dotyczy wzoru umowy Par. 2 ust. 6 pkt 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "dni powszednie" na 
"dni robocze"? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

7. Dotyczy wzoru umowy Par. 2 ust. 6 pkt 2, pkt 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "48 godz", 
"48h" na "48 godzin w dni robocze"? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

8. Dotyczy wzoru umowy Par. 2 ust. 7, Par. 7 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w 
brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.’’ 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

9. Dotyczy wzoru umowy Par. 2 ust. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby 
skorzystanie z zakupu interwencyjnego wykluczało zastosowanie kar umownych? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

10. Dotyczy wzoru umowy Par. 3 ust. 1 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: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Każda faktura jest odnotowana w dzienniku 
korespondencyjnym. 

11. Dotyczy wzoru umowy Par. 5 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wyrażenia „natychmiast” 
sformułowaniem „w ciągu 3 dni”.  Zmiana zapisu będzie sprzyjała jasnemu ukształtowaniu obowiązków stron. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację o następującej treści ,,w terminie do 3 dni” 

12. Dotyczy wzoru umowy Par. 7 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wyrażenia "w przypadku 
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odstąpienia przez Wykonawcę od umowy" na "w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn 
przez niego zawinionych"? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

13. Dotyczy wzoru umowy Par. 9 ust. 2 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: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

14. Dotyczy wzoru umowy Par. 11 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: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający przygotuje umowę powierzenia przetwarzania danych 
osobowych. 

15. Dotyczy wzoru umowy Par. 9 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu obowiązywania umowy 
do 44 miesięcy? Uzasadnienie: Dłuższy termin trwania umowy niż 44 miesiące narazi Zamawiającego na 
konieczność amortyzowania przedmiotu umowy, a tym samym zwiększy po jego stronie koszty kontraktu.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

16. SIWZ §6 pkt 1.2 Czy dokument potwierdzający ubezpieczenie „Polisa” ma być dostarczona na wezwanie 

zamawiającego? 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, na wezwanie Zamawiającego. 

17. SIWZ §6 pkt 1.3.1 Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby katalogi, prospekty, ulotki zostały załączone na wezwanie 

na CD lub w wersji papierowej zbindowanej osobno i podpisane tylko na pierwszej stronie?  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę aby katalogi, prospekty, ulotki zostały załączone na wezwanie w wersji 
papierowej zbindowanej osobno i podpisane tylko na pierwszej stronie. 

18. SIWZ §6 pkt 1.3.3 Czy w związku z tym, iż w dodatku nr 5 do SIWZ są wyszczególnione parametry oceniane – to 

należy załączyć ten dokument do oferty a nie na wezwanie? 
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia dodatek nr. 5 należy złożyć wraz z ofertą dokumenty potwierdzające 
parametry techniczne na wezwanie.  

19. Dodatek nr 5 do SIWZ pkt 29 Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację na „Czas oczekiwania na wizytę 

serwisanta nie dłuższy niż 24 godziny w dni powszednie, czas naprawy analizatora nie dłużej niż 48 h. W 

przypadku naprawy powyżej 48h wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze lub pokryje różnicę kosztów 

wykonania badań w najbliższym laboratorium.” ? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

20. Czy Zamawiający wymaga doliczenia testów na kontrolę i kalibrację do wyspecyfikowanych w „Dodatek nr. 2do 

SIWZ” ilości oznaczeń? Jeśli tak prosimy o podanie harmonogramu kontroli - ile razy w tygodniu i na ilu 

poziomach kontrole będą wykonywane dla poszczególnych parametrów ile razy w tygodniu i na ilu poziomach 

kontrole będą wykonywane dla poszczególnych parametrów.  
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia: niezbędną ilość kontroli i kalibratorów wg. producenta 
odczynników/aparatu do wykonania wymaganej ilości oznaczeń należy wycenić w poz. 32 dodatek nr. 2 do 
SIWZ. Częstotliwość i zakres kalibracji i kontroli określa producent odczynników/aparatu. 

21. Prosimy o podanie informacji, jakie oznaczenia oprócz białka, sodu i potasu wykonywane będą w moczu. Czy 

Zamawiający wymaga zaoferowania dedykowanych kontroli do badań w moczu i doliczenia testów na kontrolę do 

podanej liczby oznaczeń? Jeśli tak prosimy o podanie harmonogramu kontroli dla badań w moczu. 
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia: oprócz w/w wykonywane będą oznaczenia glukozy, kreatyniny. Niezbędną 
ilość kontroli i kalibratorów wg. producenta odczynników/aparatu do wykonania wymaganej ilości oznaczeń 
należy wycenić w poz. 32 dodatek nr. 2 do SIWZ. Częstotliwość i zakres kalibracji i kontroli określa producent 
odczynników/aparatu. 

22. Dot. „Dodatek nr. 2do SIWZ” Prosimy o potwierdzenie, że poprzez „Cena jedn netto” oraz „Cena jedn brutto” 

Zmawiający rozumie odpowiednio cenę jednostkową netto oraz cenę jednostkową brutto pojedynczego 

opakowania odczynnika lub innego asortymentu ujętego w ofercie.  
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza dla poz. 32 i 33 pozostałe cena jednostkowa oznaczenia. 

23. Dot. „Dodatek nr. 2do SIWZ” Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do tabeli stanowiącej formularz 

asortymentowo cenowy kolumnę o tytule „Ilość opakowań handlowych”, która pozwoli na wyliczenie wartości 

netto oraz wartości brutto?  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

24. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynnika do oznaczania glukozy metodą heksokinazową? 

Metoda ta jest powszechnie stosowana i rekomendowana do oznaczania glukozy w surowicy jak i moczu.  



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

25. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zaoferowania odczynnika do aminotransferazy alaninowej 

opartej na zaleceniach IFCC z zastosowaniem fosforanu pirydoksalu czy też metody bez fosforanu pirydoksalu.  
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z zaleceniami IFCC. 

26. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za spełniony wymóg „Bezobsługowe elektrody, nie wymagające 

wymiany membran lub uzupełniania płynów” w przypadku zaoferowania analizatora, którego elektrody potasowe, 

chlorkowe i sodowe nie wymagają wymiany membran ani uzupełniania płynów, natomiast konserwacja elektrody 

referencyjnej polegająca na okresowym sprawdzeniu i dodaniu roztworu do elektrody referencyjnej.  Czynność ta 

przez cały okres trwania umowy jest wykonywana przez serwis producenta analizatora i nie jest wykonywana 

przez operatora. Tym samym z punktu widzenia użytkownika także elektroda referencyjna jest elektrodą 

bezobsługową. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że w przypadku, jeśli serwis producenta analizatora 

zobowiązuje się do wszelkich procedur konserwacyjnych elektrody referencyjnej nie ma konieczności oferowania 

w postępowaniu przetargowym jakichkolwiek płynów niezbędnych do konserwacji tej elektrody. Płyny te są 

dostarczane i uzupełniane przez serwis producenta w czasie konserwacji elektrody referencyjnej. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza i dopuszcza. 

27. Dot. „Dodatek nr 5 do SIWZ” wymóg nr 11 Prosimy o przyznanie 3 punktów w przypadku zaoferowania 

analizatora, który umożliwia wstawiane na pokład 80 próbek badanych w rakach próbkowych, umożliwiających 

ciągłe dostawianie próbek w czasie pracy oraz dodatkowo posiada 22 pozycje na próbki w chłodzonej karuzeli 

CITO. Karuzela może być uzupełniana w czasie pracy bez konieczności przerywania pracy analizatora. Takie 

rozwiązanie daje to możliwość umieszczania na pokładzie analizatora łącznie maksymalnie do 102 próbek 

uzupełnianych bez konieczności przerywania pracy analizatora. 
Odpowiedź: Zamawiający weźmie pod uwagę możliwość wstawienia dodatkowej ilości próbek. 

28. Dot. „Dodatek nr 5 do SIWZ” wymóg nr 23 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: Zamawiający potwierdza. 

29. Czy jeśli w instrukcji obsługi podano jedynie okres gwarancji, jakim objęta jest lampa, a jej wymiana w 

procedurach konserwacyjnych zalecana jest, „co roku lub w razie potrzeby” jej wymianę można założyć kierując 

się najlepszą wiedzą i doświadczeniami producenta?  
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia: materiały  zużywalne należy opisać i wycenić w poz. 33 dodatku nr. 2 do 
SIWZ. W przypadku zużycia większej ilości materiałów niż zaoferowano, Wykonawca pokryje koszty 
dodatkowych ilości. 

30. Pytania do umowy: §2 ust. 6 Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: Wykonawca zapewni 

serwis na dostarczony przedmiot dzierżawy …………………………. przez okres trwania umowy. 
Czas oczekiwania na wizytę serwisanta nie dłuższy niż 24 godziny w dni powszednie.  
Czas naprawy analizator nie dłużej niż 48 godz. 
W przypadku naprawy powyżej 48h Wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze lub pokryje różnicę 

kosztów wykonania badań w najbliższym laboratorium.”?  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
31. Pytania do umowy: §5 ust. 3 czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za stwierdzone u Zamawiającego braki ilościowe i asortymentowe. Podstawą rozpatrzenia 
reklamacji ilościowej jest protokół odbiorczy, sporządzony przez Zamawiającego niezwłocznie po dostawie towaru 
nie dłużej niż 2 dni robocze.”?  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

32. Pytania do umowy: §5 ust. 6 ust. 2 Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu, że ceny, o których mowa 
w ust. 2 mogą ulec zmianie w przypadku zmiany podatku VAT. Zmianie ulegnie cena brutto asortymentu, Ceny 
netto pozostają bez zmian.?  

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis treści umowy dotyczące §6 ust. 1 ,,Strony  ustalają, że ceny 
określone w kalkulacji oferty Wykonawcy mają być niezmienne przez minimum pierwsze 12 miesięcy trwania 
umowy. Wyjątek stanowią zmiany cen  z przyczyn niezależnych od Wykonawcy to jest zmian stawki podatku 
VAT, przy czym wzrost lub obniżka cen będzie następowała o taki sam procent jaki wynika ze zmian 
niezależnych od Wykonawcy bez procentowego zwiększenia przysługującej mu marży. Zmianie ulegnie cena 
brutto asortymentu, ceny netto pozostają bez zmian.” 

 

Modyfikacja treści umowy w zakresie §6 ust. 4 ,,W razie nie dopełnienia postanowień zapisu  §6 ust.3 mimo 
zaistnienia przesłanek §6 ust.2 Wykonawcy  będzie  przysługiwała nowa cena od dnia dostarczenia Zamawiającemu 
pisemnego aneksu  do niniejszej umowy w razie zaakceptowania aneksu przez Zamawiającego.” 

Sporządził: St. inspektor d/s zamówień publicznych 
Andrzej Dowgiert             

    Zatwierdził: 

                   Dyrektor SPZOZ w Sokółce 

                              Jerzy Kułakowski 


