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Znak sprawy  

  

 

 

Do wszystkich Wykonawców 

 

 

 

Dotyczy: zamówienia publicznego zorganizowanego w trybie przetargu nieograniczonego 

na dzierżawę analizatora immunochemicznego i analizatora biochemicznego wraz 

z dostawami odczynników, materiałów eksploatacyjnych oraz materiałów zużywalnych 

dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 

w Rybniku 

 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 1 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 1 

Z DNIA 03.10.2018 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej Ustawą 

PZP, wyjaśnia co następuje oraz wprowadza do SIWZ następujące zmiany: 
 

Pytanie 1 (dot. Pakietu 2) 

Czy zamawiający dopuści aparat gdzie źródłem światła jest lampa halogenowa? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 

Pytanie 2 (dot. Pakietu 2) 

Czy zamawiający dopuści odczynniki inaczej konfekcjonowane? 
 

Odpowiedź: 

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

w Formularzu asortymentowo - cenowym (Załączniku nr 2 do SIWZ) w zakresie Pakietu 2, 

w tabeli dotyczącej odczynników, materiałów eksploatacyjnych (kalibratorów i materiałów 

kontrolnych) oraz materiałów zużywalnych poprzez usunięcie kolumny „Wielkość opakowania”. 
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Pytanie 3 (dot. Projektu umowy, § 2 ust. 7) 

Czy w §2 ust. 7 Zamawiający dopuści wystawianie faktury do każdego zamówienia zgłoszonego 

przez Zamawiającego? Jeżeli nie, to czy Zamawiający będzie dokonywał zamówień jeden raz 

w miesiącu? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający będzie dokonywał zamówień jeden raz w miesiącu. 
 

Pytanie 4 (dot. Pakietu 2) 

Czy Zamawiający dopuści analizator używany – rok produkcji nie starszy niż 2015? 
 

Odpowiedź: 

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

w Formularzu asortymentowo - cenowym (Załączniku nr 2 do SIWZ) w zakresie Pakietu 2, 

w tabeli dotyczącej analizatora, w kolumnie „Minimalne wymagania (parametry techniczne 

i inne warunki) stawiane przez Zamawiającego, które musi spełniać analizator biochemiczny”. 

Zamawiający dopuszcza analizator używany, z zaznaczeniem że zaistniałe usterki wykryte 

w trakcie przeglądu serwisowego zostaną usunięte na koszt Wykonawcy. 
 

Pytanie 5 (dot. Pakietu 1) 

Czy Zamawiający dopuści analizator używany, rok produkcji nie starszy niż 2011 po pełnym 

przeglądzie technicznym? 
 

Odpowiedź: 

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

w Formularzu asortymentowo - cenowym (Załączniku nr 2 do SIWZ) w zakresie Pakietu 1, 

w tabeli dotyczącej analizatora, w kolumnie „Minimalne wymagania (parametry techniczne 

i inne warunki) stawiane przez Zamawiającego, które musi spełniać analizator 

immunochemiczny”. 

Zamawiający dopuszcza analizator używany, z zaznaczeniem że zaistniałe usterki wykryte 

w trakcie przeglądu serwisowego zostaną usunięte na koszt Wykonawcy. 
 

Pytanie 6 (dot. Pakietu 1) 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynników do oznaczania fT3 i fT4 

konfekcjonowanych po 200 oznaczeń i posiadających długi okres gwarantowanej trwałości po 

otwarciu 12 tygodni? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie odczynników do oznaczania fT3 i fT4 konfekcjonowanych 

po 200 oznaczeń i posiadających długi okres gwarantowanej trwałości po otwarciu 12 tygodni. 
 

Pytanie 7 (dot. Pakietu 1) 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, który produkowany jest przez 

innego producenta wyłącznie dla firmy Oferenta produkującej odczynniki, i stanowi jednolity 

i spójny system analityczny z oferowanymi odczynnikami, kalibratorami, kontrolami oraz 

materiałami zużywalnymi? Oferent gwarantuje pełną dokumentację walidacyjną oferowanych 

produktów do oferowanego analizatora, wraz z deklaracjami CE. W Deklaracji CE dla analizatora 

umieszczone są obie firmy: producent aparatu i producent odczynników? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie analizatora, który produkowany jest przez innego 

producenta wyłącznie dla firmy Wykonawcy produkującej odczynniki, i stanowi jednolity 

i spójny system analityczny z oferowanymi odczynnikami, kalibratorami, kontrolami oraz 

materiałami zużywalnymi. 
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Pytanie 8 (dot. Pakietu 1) 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie do oznaczania anty-HIV test HIV 4 generacji 

oznaczający jednocześnie przeciwciała anty HIV 1, anty HIV 2 oraz antygen p-24? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie do oznaczania anty-HIV test HIV 4 generacji oznaczający 

jednocześnie przeciwciała anty HIV 1, anty HIV 2 oraz antygen p-24. 
 

Pytanie 9 (dot. Pakietu 1) 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie pozycji: 

17. AntyHIV kontrola o jednostce miary: 6 x 2,0 ml 

18. AntyHCV kontrola o jednostce miary: 16 x 1,3 ml? i prosimy o wskazanie ilości dla tych 

kontroli. 
 

Odpowiedź: 

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

w Formularzu asortymentowo - cenowym (Załączniku nr 2 do SIWZ) w zakresie Pakietu 1, 

w tabeli dotyczącej odczynników, materiałów eksploatacyjnych (kalibratorów i materiałów 

kontrolnych) oraz materiałów zużywalnych poprzez dodanie dwóch pozycji: 18 i 19. 
 

Pytanie 10 (dot. Projektu umowy, § 3 ust. 3) 

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 zawarte w SIWZ. 
 

Pytanie 11 (dot. Projektu umowy, § 4) 

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 zawarte w SIWZ. 
 

Pytanie 12 (dot. Projektu umowy, § 9) 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 

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

SIWZ w: 

- Formularzu asortymentowo - cenowym (Załączniku nr 2 do SIWZ) w zakresie Pakietu 1, 

w tabeli dotyczącej odczynników, materiałów eksploatacyjnych (kalibratorów i materiałów 

kontrolnych) oraz materiałów zużywalnych, w kolumnie „Jedn. miary” (dotyczy pozycji: 9 - 16); 

- Projekcie umowy (Załączniku nr 5 do SIWZ), w § 6. 
 

W związku z powyższym, Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, 

zmienia treść SIWZ, a mianowicie zmienia termin składania i otwarcia ofert. 

Nowy termin składania ofert: 11.10.2018 r., godz. 09:30. 

Nowy termin otwarcia ofert: 11.10.2018 r., godz. 10:00. 
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W związku z tym, Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, 

zmienia treść SIWZ w: 

- pkt. XII.15.3) SIWZ, 

- pkt. XIII.1. SIWZ, 

- pkt. XIII.5. SIWZ. 
 

Wobec powyższego, Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4a Ustawy PZP, 

zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu. 
 

Zamawiający dołącza do niniejszego pisma SIWZ po zmianie z dnia 03.10.2018 r., w tym  

Formularz asortymentowo - cenowy (Załącznik nr 2 do SIWZ) i Projekt umowy (Załącznik nr 5 

do SIWZ). 

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian. 

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część SIWZ. 

Pozostała treść zapytań wraz z odpowiedziami zostanie udzielona niezwłocznie  

w późniejszym terminie. 
 

 

 

 Pełnomocnik Dyrektora ds. zamówień 

Ilona Chwastek 

 
 

podpis i pieczęć Dyrektora/osoby upoważnionej 

 

 

 
 


