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Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu

W związku  ze  skierowanym zapytaniem dotyczącym zapisów SIWZ na  dostawę  odczynników 
laboratoryjnych, Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie l
Prosimy o wyjaśnienie do jakich badań Zamawiający będzie wykorzystywał kasety neutralne w 
Zestawie nr 7 pozycja 2 „Dzierżawa systemu do badań serologicznych z dostawą odczynników”.

ODP.: Zamawiający  będzie wykorzystywał kasety neutralne z Zestawie nr 7 pozycja 2 do 
badań serologicznych -LEN.

Pytanie 2
Dotyczy wzoru umowy § 8 ust. 2 pkt 2
Wnioskujemy o uzupełnienie zapisu o karze umownej w tej samej wielkości w przypadku odstąpienia 
przez Zamawiającego od zawartej umowy jeżeli wina leżeć będzie po stronie Zamawiającego.
Przedstawiony zapis umowy jest  niedopuszczalny.  Zamawiający bowiem nie przewidział  dla siebie 
żadnych negatywnych konsekwencji w przypadku nawet bardzo długotrwałego zalegania z płatnościami, 
jednocześnie zastrzegając bardzo wysoką karę umowną dla Wykonawcy w przypadku odstąpienia od 
przedmiotowej umowy, tylko dla siebie przewidział możliwość dochodzenia kary umownej w wysokości 
1 000 zł. W tym wypadku Wykonawca usytuowany został na straconej pozycji, gdyż w umowie brak jest 
postanowienia  pozwalającego  Wykonawcy  żądać  od  Zamawiającego  kary  umownej  w  przypadku 
odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

ODP.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. Jednocześnie informuje, że w 
przypadku zalegania z płatnościami Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.

Pytanie 3
Dotyczy Zestawu nr 9 – Paski do glukometrów
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  w  Zakresie  nr  9  testów  paskowych  innych 
producentów niż  wskazany w SIWZ,  dokonujących pomiaru  stężenia  glukozy we krwi  metodą 
fotometryczną,  w  zakresie  10-600  mg/dl,  pod  warunkiem  przekazania  w  formie  darowizny 
odpowiedniego typu glukometrów, w ilości zabezpieczającej potrzeby Zamawiającego? Jeśli tak, 
prosimy o podanie liczby aparatów.

ODP.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. Przedmiotem postępowania 
są paski do glukometrów iXell, a nie gleukometry. 

Pytanie 4 
Prosimy  o  wyjaśnienie  jakie  elementy  sprzętu  oprócz  inkubatora  i  pipety  należy  wycenić  w 



zestawie Nr 7 „ dzierżawa do badań serologicznych”? Pozwoli to Wykonawcy na przygotowanie 
oferty cenowej, która dokładnie odpowiadałaby przedmiotowi zamówienia.

ODP.: Zamawiający wymaga uwzględnienia oprócz inkubatora i pipety również wirówki z 
rotorem do kaset.

Pytanie 5
Czy Zamawiający w Załączniku  Nr  2c,  Zestaw 3 – Dostawa odczynników do czytnika  H-500 
będącego własnością zamawiającego – wymaga dostarczenia paska standardowego (wielokrotnego 
użytku) producenta aparatu?

ODP.:  Tak,  Zamawiający  wymaga  zaoferowania   paska  standardowego  (wielokrotnego 
użytku) producenta aparatu.

Pytanie 6
Zadanie 2
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  odczynnika  do  białka  w  moczu  z  oddzielną 
kontrolą?

ODP.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 7
Zadanie 2
Czy Zamawiający mógłby określić na jakim aparacie oznacza białko w moczu i ile ml odczynnika 
wyliczyć na jedno oznaczenie?

ODP.:  Zamawiający  oznacza  białko  w  moczu  na  paracie  Vitalab  Flexor  E.  Zamawiający 
wymaga zaoferowania odpowiedniej ilości odczynnika do wykonania oznaczenia – zależnie od 
zaoferowanego odczynnika.

Pytanie 8
Zadanie 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu poz. Nr 2, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 23, 24, 26 
jako  odczynniki  do  analityki,  które  stanowią  inną  grupę  sortymentową  niż  pozostałe  pozycje 
pakietu tj. testy diagnostyczne? 

ODP.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 9
Zadanie 2
Czy Zamawiający w poz. 3 ma na myśli 20 opakowań po 36 testów grzbietowych HCV?

ODP.:  Tak,  Zamawiający  wymaga  zaoferowania  w  poz.  3   20  opakowań  po  36  testów 
grzbietowych HCV.

Pytanie 10
Zadanie 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów do krwi utajonej w kale o czułości 50 
ng/ml?

ODP.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 



Pytanie 11
Zadanie 2
Czy Zamawiający mógłby określić do jakiego aparatu mają być przeznaczone odczynniki w poz. 13 
i 14?

ODP.: Odczynniki z poz. 13 i 14 są przeznaczone do aparatu Vitalab Flexor E.

Pytanie 12
Zadanie 2
Czy Zamawiający wymaga w poz.  21 i 22 zaoferowania surowic pochodzenia zwierzęcego czy 
ludzkiego?

ODP.: Zamawiający dopuszcza w poz.  21 i  22 zaoferowanie zarówno surowic pochodzenia 
zwierzęcego jak i ludzkiego.

Pytanie 13
Zadanie 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie poz. 27 z pakietu?

ODP.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 14
Zapisy umowy
Czy Zamawiający wyrazi  zgodę na zmianę zapisów umowy w  § 9 pkt  2  ppkt 2,  ppkt  1 z  „w 
wysokości  100  zł  za  dzień  zwłoki  w  dostawie  towaru  lub  w  niewypełnieniu  obowiązków 
przewidzianych w § 5” na „ w wysokości 1% wartości niedostarczonego towaru za dzień zwłoki w 
dostawie towaru lub w niewypełnieniu obowiązków przewidzianych w § 5?

ODP.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 15
Dotyczy załącznika nr 2a zestaw 1, punkt 3 wymogów zawartych pod pakietem
Czy Zamawiający  wyrazi  zgodę  aby ulotki  odczynnikowe oraz  karty  charakterystyk  substancji 
niebezpiecznych były dostarczone wraz z pierwszą dostawą w wersji elektronicznej?

ODP.: Tak, Zmawiający wyraża zgodę.

Pytanie 16
Dotyczy projektu umowy zał. 3A §9 ust.2 1)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na karę w wysokości 0,5% wartości niezrealizowanej dostawy za 
każdy dzień zwłoki w dostawie towaru?

ODP.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 17
Dotyczy projektu umowy zał. 3A §9 ust.2 2)
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  karę  w  wysokości  10%  niezrealizowanej  wartości  brutto 
umowy?

ODP.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 



Pytanie 18
Dotyczy załącznika nr 2a zestaw 1, punkt 5 wymogów zawartych pod pakietem
W związku  z  tym,  że  zamawiający  jest  właścicielem analizatora  miniVidas,  czy  Zamawiający 
odstąpi od wymogów zawartych w punkcie 5 zał. Nr 2 siwz i wyrazi zgodę na jego wykreślenie? 
Jednocześnie  informujemy iż  dostawca  odczynników  zapewni  serwis  analizatora  na  podstawie 
odrębnej umowy serwisowej.

ODP.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.
Jednocześnie Zamawiający  na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 
Prawo zamówień publicznych (tj Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.) dokonuje

zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia zmianie ulega:
– załącznik nr 2a – dokument w załączeniu.


