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Puszczykowo, dnia 12 września 2017 r.  

Szp.12/22/1/17 
 
 
 

Informacja dla uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. 

 
 

Dostawa odczynników do badań laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów i Laboratoryjnego Systemu 
Informatycznego 

 
 
Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. – zwany dalej Zamawiającym, działając na podstawie  
art. 38 ust. 1 ustawy   z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) – 
zwanej dalej Ustawą, udziela odpowiedzi na zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia – zwanej dalej SIWZ, skierowane do Zamawiającego w dniu 11 i 12 września 2017 r. 
 
Pytanie 1  
Dotyczy: Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór Umowy § 3 ust. 2  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin dostawy analizatora wynosił  21 dni od daty podpisania umowy a termin 
ich instalacji 7 dni od daty dostarczenia? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmianę i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 2 
Dotyczy: Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór Umowy § 4 ust. 4 oraz § 5 ust. 4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody, aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury i podtrzymuje zapisy 
SIWZ. 
 
Pytanie 3 
Dotyczy: Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór Umowy § 7 ust. 5 i 6 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby czas naprawy wynosił 24 godziny w dni robocze? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmianę i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 4 
Dotyczy: Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór Umowy § 10 ust. 1 pkt 1-5 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę wzoru umowy i podtrzymuje zapisy SIWZ.  
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Pytanie 5 
Dotyczy: Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór Umowy § 10 ust. 1 pkt 4-5 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podstawą do naliczenia kary umownej była wartość czynszu dzierżawnego? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. zmiany i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 6 
Dotyczy: Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór Umowy § 10 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 nie wyraża zgody na dodanie powyższego postanowienia do wzoru umowy.  
 
Pytanie 7 
Dotyczy: Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór Umowy § 11 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 nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany do wzoru umowy.  
 
Pytanie 8 
Dotyczy: Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór Umowy § 1 ust. 3 pkt 1 
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę tekstu "wykonywanie badań we wskazanym przez siebie laboratorium na swój 
koszt, w przypadku awarii analizatora, której usunięcie przekroczy 6 godzin od momentu zdiagnozowania 
uszkodzenia. Wykonawca zapewni również transport do wskazanego miejsca i złoży oświadczenie, że badania są 
tam wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami"  
na: 
"wykonywanie badań we wskazanym przez siebie laboratorium1 na swój koszt (z wyłączeniem kosztu 
odczynników) w przypadku awarii analizatora, której usunięcie przekroczy 48 godzin od momentu zdiagnozowania 
uszkodzenia. Wykonawca zapewni również transport do wskazanego miejsca i złoży oświadczenie, że badania są 
tam wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami”. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. zmiany i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 9 
Dotyczy: Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór Umowy § 7 ust. 4 
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę tekstu "W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do dokonania co 
najmniej 2 przeglądów Sprzętu i LSI w terminach: a) pierwszy przegląd w terminie do końca 3 miesiąca użytkowania 
Sprzętu i LSI, b) drugi przegląd w terminie do końca 9 miesiąca użytkowania Sprzętu i LSI”  
na:  
"W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do dokonania  zgodnie z zaleceniami producenta 2 przeglądów 
analizatora biochemicznego i  jednego przeglądu analizatora immunochemicznego (drugi przegląd dodatkowo po 
przekroczeniu 50000 badań)". 
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Pytanie 10 
Dotyczy: Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór Umowy § 7 ust. 4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to by przeglądy techniczne odbywały się w sposób zgodny z zaleceniami 
producenta analizatora zawartymi w dokumentacji produktu (np. instrukcja użytkowania lub innym dokument 
dostarczony przez wytwórcę) oraz postanowieniami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. 
Dz.U. z 2015 r. poz. 876 ze zm.) a w szczególności art. 90 ust. 1 "Wyrób powinien być właściwie dostarczony, 
prawidłowo zainstalowany i utrzymywany oraz używany zgodnie z przewidzianym zastosowaniem, a użytkownik 
wyrobu jest obowiązany do przestrzegania instrukcji używania"? 
Odpowiedź na pyt. 9-10: 
Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ poprzez zmianę § 7 ust. 4 wzoru umowy, który otrzymuje następujące 
brzmienie: 
„W czasie trwania gwarancji, naprawy serwisowe wynikające z normalnego używania Sprzętu i LSI, niewynikające 
z winy Zamawiającego świadczone będą przez Wykonawcę w ramach wynagrodzenia umownego. W okresie 
gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania przeglądów Sprzętu i LSI zgodnie z zaleceniami 
producenta. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu harmonogram wykonywania przeglądów 
nie później niż w dniu dostawy Sprzętu oraz LSI. Wykonanie przeglądu będzie każdorazowo potwierdzone 
protokołem podpisanym przez obie Strony”. 
 
Pytanie 11 
Dotyczy: Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór Umowy § 7 ust. 5 
Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę tekstu "Wykonawca gwarantuje, że w przypadku awarii przystąpienie do jej 
usunięcia wyniesie maksymalnie 6 godzin od zgłoszenia awarii. Zgłoszenie awarii nastąpi pisemnie, za 
pośrednictwem faksu (……………….), telefonicznie (……………) lub drogą mailową (……………………..)"  
na: 
"Wykonawca gwarantuje, że w przypadku awarii przystąpienie do jej usunięcia wyniesie maksymalnie 24 godzin od 
zgłoszenia awarii w dni powszednie Zgłoszenie awarii nastąpi pisemnie, za pośrednictwem faksu (…………..), 
telefonicznie (………………) lub drogą mailową (………………………). 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. zmiany do wzoru umowy i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 12 
Dotyczy: Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór Umowy § 7 ust. 6 
Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę tekstu z "Czas usunięcia awarii u Zamawiającego wynosi maksymalnie do 12 
godzin od przystąpienia do usunięcia awarii" na "Czas usunięcia awarii u Zamawiającego wynosi maksymalnie do 
12 godzin od przystąpienia do usunięcia awarii i do 48 godzin w przypadku konieczności sprowadzenia części 
zamiennych". 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ poprzez zmianę § 7 ust. 6, który otrzymuje następujące brzmienie: 
„Czas usunięcia awarii u Zamawiającego wynosi maksymalnie do 12 godzin od przystąpienia do usunięcia awarii 
i do 24 godzin w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych”. 
 
Pytanie 13 
Dotyczy: Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór Umowy § 7 ust. 7 
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę obecnego zapisu "W przypadku nieusunięcia awarii w terminie określonym 
w ust. 6 Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Sprzętu zamiennego o nie gorszych parametrach  

mailto:polska.rcsc@roche.com
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technicznych, nie później niż w ciągu 24 godzin od upływu terminu określonego w ust. 6 oraz do dokonania 
naprawy nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia awarii"   
na: 
"Wykonawca zapewnia wykonywanie badań we wskazanym przez siebie laboratorium na swój 
koszt (z wyłączeniem kosztu odczynników) w przypadku awarii analizatora, której usunięcie przekroczy 48 godzin 
od momentu zdiagnozowania uszkodzenia. Wykonawca zapewni również transport do wskazanego miejsca i złoży 
oświadczenie, że badania są tam wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami i zobowiązuje się do 
 dokonania naprawy nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia awarii". 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany do wzoru umowy. 
 
Pytanie 14 
Dotyczy: Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór Umowy § 10 ust. 1 pkt 4 
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę w tekście "za opóźnienie w zrealizowaniu czynności określonych w § 7 ust. 5 i 6 
w wysokości 1% wartości brutto danego Sprzętu lub LSI, jednak nie mniej niż 200 złotych za każdą godzinę 
opóźnienia"  
na: 
"za naprawę aparatu trwającą dłużej niż 48 godzin wysokości 1% wartości brutto danego Sprzętu lub LSI, jednak 
nie mniej niż 200 złotych za każdą godzinę opóźnienia”. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmianę i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 15 
Dotyczy: Załącznik nr 2-2b do SIWZ – Odczynniki do oznaczeń immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatora 
immunochemicznego Tab. 1 Lp. 10-11 
Czy w "Tab. 1.  Odczynniki potrzebne do wykonania oznaczeń przez okres 12 m-cy"  w pozycjach 10 i 11 nie doszło 
do omyłki? Obie te pozycje nazywają się identycznie i mają tą samą ilość oznaczeń.  Czy w związku z tym "razem 
oznaczeń 37150" nie powinno być "razem oznaczeń 37050" ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza wystąpienie omyłki pisarskiej polegającej na zdublowaniu pozycji 10 i 11 w Tab. 1 
Załącznika nr 2-2b i tym samym dokonuje modyfikacji SIWZ poprzez zmianę łącznej liczby oznaczeń w Tab. 1 
Załącznika nr 2-2b z „razem oznaczeń 37150” na „razem oznaczeń 37050”. 
 
Pytanie 16 
Dotyczy: Załącznik nr 2-2b do SIWZ – Odczynniki do oznaczeń immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatora 
immunochemicznego 
Ze względu na posiadanie w ofercie kilku rodzajów testów do oznaczania beta-HCG o różnych wskazaniach 
diagnostycznych prosimy o wyjaśnienie,  czy Zamawiający zamierza stosować test b-HCG wyłącznie jako test 
ciążowy,  czy także jako marker  chorób trofoblastu oraz nowotworów produkujących HCG? 
Odpowiedź: 
Zamawiający zamierza stosować test b-HCG zarówno jako test ciążowy, jak i marker chorób trofoblastu oraz 
nowotworów produkujących HCG. 
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Pytanie 17 
Dotyczy: Załącznik nr 2-2b do SIWZ - Odczynniki do oznaczeń immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatora 
immunochemicznego Tab. 1 Lp. 10-11 
Prosimy o wyjaśnienie czy Lp. 10 i Lp. 11 zostały zdublowane omyłkowo, czy też należy wycenić CA 72-4 
dwukrotnie? 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza wystąpienie omyłki pisarskiej polegającej na zdublowaniu pozycji 10 i 11 w Tab. 1 
Załącznika nr 2-2b, w związku z czym Wykonawca dokonuje wyceny CA 72-4 tylko raz. 
 
Pytanie 18 
Dotyczy: Załącznik nr 2-2a do SIWZ – Zestawienie parametrów granicznych analizatora immunochemicznego 
Lp. 10 
Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie odczynników, które zgodnie z rekomendacjami producenta mogą, ale 
nie muszą być stale przechowywane na pokładzie, co pozwala na ekonomiczne ich wykorzystanie. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie odczynników, które zgodnie z rekomendacjami producenta mogą, ale 
nie muszę być stale przechowywane na pokładzie. 
 
Pytanie 19 
Dotyczy: Załącznik nr 2-2a do SIWZ – Zestawienie parametrów granicznych analizatora immunochemicznego 
Lp. 20 
a) Prosimy o podanie szacunkowej liczby oznaczeń wykonywanych badań pilnych Tn na urządzeniu zastępczym, 
b) Czy testy, kontrole, kalibratory, etc do wykonania tych badań mają zostać wycenione w tabelach 1-4 dla 

immunochemii?   
Odpowiedź: 
Ad. a) Szacunkowa liczba oznaczeń wykonywanych badań pilnych Tn na urządzeniu zastępczym to 100 na rok. 
Ad. b) Zamawiający potwierdza, że testy, kontrole, kalibratory etc. do wykonywania ww. badań mają zostać 
wycenione w tabelach 1-4 dla immunochemii. 
 
Pytanie 20 
Dotyczy: Załącznik nr 2-1a do SIWZ – Zestawienie parametrów wymaganych analizatora biochemicznego Lp. 7 
pkt e) 
Prosimy o wyjaśnienie w zał. nr 2.1a w pkt.7 podpunkt e podane jest: „ISE : Na, K, natomiast w zał. nr  2-1b tabela 
nr 3 podane jest: „Tab. 3. Odczynniki, kontrole, standardy niezbędne do wykonania oznaczeń Na, K, Cl (35 000/12 
m-cy)” czy należy wyceniać elektrodę Cl? 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza konieczność wyceny przez Wykonawcę elektrody Cl. 
 
Pytanie 21 
Dotyczy: Załącznik nr 2-5 do SIWZ – Zestawienie parametrów wirówki (szt. 2) Lp. 10.2 
Czy Zamawiający dopuści wirówkę, która ma moc pobierania 600W? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza wirówkę o mocy pobierania 600W. 
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Pytanie 22 
Dotyczy: Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór Umowy § 9 
W związku z brakiem kontroli międzynarodowej dla parametru CA 72-4 w ofercie znanych Wykonawcy 
niezależnych dostawców, prosimy o wyrażenie zgody na zapewnienie udziału w międzynarodowej kontroli jakości 
oferowanej przez Wykonawcę. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na zapewnienie udziału w międzynarodowej kontroli jakości oferowanej przez 
Wykonawcę.  


