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Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  

Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku  

 

DZp.LLb.650.2.2015 Rybnik, 08.02.2016 r. 

  

 

Do wszystkich Wykonawców 

 

 

Dotyczy: zamówienia publicznego zorganizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na 

dostawy odczynników biochemicznych, sprzętu jednorazowego użytku oraz 

na najem analizatora koagulologicznego wraz z dostawami odczynników dla potrzeb 

SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 

w Rybniku (DZp.LLb.650.2.2015) 

 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 1 I ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 2 Z DNIA 08.02.2016 r. 

 

W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, Dyrektor SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo 

i Psychicznie Chorych w Rybniku, działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), wprowadza do SIWZ 

następujące zmiany: 
 

Pytanie 1 (dotyczy Pakietu 1) 

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zagwarantowania autoryzowanego serwisu dla pakietu  nr 1 

Odczynniki i materiały kontrolne do analizatora hematologicznego MICROS 60 firmy HORIBA 

oraz przegląd serwisowy aparatu i dopuści nieautoryzowany przez producenta aparatu serwis 

z wieloletnią praktyka na rynku diagnostycznym w tym także w serwisowaniu aparatów Micros 60 i 

zagwarantowaniu przez Wykonawcę, że w przypadku nie usunięcia awarii w ciągu 24 godzin 

zapewni on analogiczny aparat zastępczy. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 

Pytanie 2 (dotyczy Pakietu 4) 

Czy Zamawiający wymaga zagwarantowania autoryzowanego serwisu producenta analizatora 

SmartLyte firmy Diamond Diagnostics i przeprowadzenia jednego przeglądu serwisowego przez 

autoryzowany serwis wg zaleceń producenta aparatu? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, zmienia treść SIWZ 

w: 

- pkt III.6.3) z: 

„3) w ramach wynagrodzenia przegląd serwisowy analizatora - jeden w ciągu roku;” 
 

na: 
 

„3) w ramach wynagrodzenia przegląd serwisowy analizatora - jeden w ciągu roku - wykonany 

przez autoryzowany serwis producenta aparatu wg zaleceń producenta aparatu;”; 
 

- pkt 3) w Uwagach, w Formularzu asortymentowo - cenowym (Załączniku nr 1 do SIWZ) z: 

„3) w ramach wynagrodzenia przegląd serwisowy analizatora - jeden w ciągu roku;” 
 



na: 
 

„3) w ramach wynagrodzenia przegląd serwisowy analizatora - jeden w ciągu roku - wykonany 

przez autoryzowany serwis producenta aparatu wg zaleceń producenta aparatu;”; 
 

- § 6, ust. 9 pkt 2) w Projekcie umowy (Załączniku nr 6 do SIWZ) z: 

„2) w ramach wynagrodzenia przegląd serwisowy analizatora - jeden w ciągu roku;” 
 

na: 
 

„2) w ramach wynagrodzenia przegląd serwisowy analizatora - jeden w ciągu roku - wykonany 

przez autoryzowany serwis producenta aparatu wg zaleceń producenta aparatu;”. 
 

Zamawiający dołącza do niniejszego pisma SIWZ po zmianach z dnia 08.02.2016 r., w tym 

Formularz asortymentowo - cenowy (Załącznik nr 1 do SIWZ) i Projekt umowy (Załącznik nr 6 do 

SIWZ) po zmianach z dnia 08.02.2016 r. (w zakresie Pakietu 4). 
 

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian. 

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część SIWZ. 

 

 

 

 Z poważaniem 

 

 

 

 


