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Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  

Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku  

 

DZp.DLLb.394.1.2015 Rybnik, 9.10.2015 r. 

  

 

Do wszystkich Wykonawców 

 

 

Dotyczy: zamówienia publicznego zorganizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na 

Dzierżawę i autoryzowany serwis aparatu: biochemicznego oraz immunochemicznego 

wraz z odczynnikami dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo 

i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZp.DLLb.394.1.2015) 

 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 1 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 3 Z DNIA 9.10.2015 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 (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), wyjaśnia co następuje oraz 

wprowadza do SIWZ następujące zmiany: 

Pytanie 1 

Dotyczy pkt III. 18 SIWZ w związku z projekt umowy §6 ust. 9:  

Czy Zamawiający dopuści wystawianie faktury do każdego zamówienia zgłoszonego przez 

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

Odpowiedź: 

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

umowy (Załączniku nr 7 do SIWZ), w § 6 ust. 8 i 9 z: 

„8. Strony nie dopuszczają możliwości częściowego 

9. fakturowania poszczególnych dostaw. Do poszczególnych dostaw Wykonawca dołączy 

dokumenty potwierdzające rodzaj, ilość i cenę towaru będących przedmiotem dostawy. Fakturę VAT 

Wykonawca wystawia nie częściej niż raz w miesiącu. Fakturę VAT Wykonawca wystawia nie 

później niż do 15 dnia każdego miesiąca, w którym dokonano dostawy towaru.” 
 

na: 
 

„9. Do poszczególnych dostaw Wykonawca dołączy dokumenty potwierdzające rodzaj, ilość i cenę 

towaru będących przedmiotem dostawy. Fakturę VAT Wykonawca wystawia nie częściej niż raz 

w miesiącu. Fakturę VAT Wykonawca wystawia nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru.”. 

Zamawiający nie dopuści wystawiania faktury do każdego zamówienia złożonego przez 

Zamawiającego. Zamawiający będzie składał zamówienia w zależności od swoich potrzeb. 

 

Pytanie 2 

Dotyczy pkt VIII. 7.1) SIWZ w związku z zał. nr 1 do SIWZ, pakiet 1 „...Dołączenie do oferty 

broszur, folderów potwierdzających spełnianie wymagań...”: 

Czy Zamawiający wymaga szczegółowy opis przedmiotu zamówienia urządzenia? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający, w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym 

przez Zamawiającego, wymaga szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia urządzenia. 



Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, zmienia treść SIWZ w pkt VIII.7.1) 

z: 

„1) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (ulotki informacyjne, broszury, foldery, katalogi, itp.) 

w języku polskim, potwierdzające spełnianie parametrów urządzenia opisanego w Formularzu 

asortymentowo - cenowym (Załączniku nr 1 SIWZ). (W przypadku wątpliwości Zamawiający 

zastrzega sobie prawo zażądania pełnej dokumentacji obsługowo-serwisowej analizatora i/lub jego 

demonstracje w laboratorium Zamawiającego. Wszystkie koszty z tym związane ponosi 

Wykonawca) – dotyczy Pakietu 1” 
 

na: 
 

„1) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia urządzenia (ulotki informacyjne, broszury, foldery, 

katalogi, itp.) w języku polskim, potwierdzające spełnianie parametrów urządzenia opisanego 

w Formularzu asortymentowo - cenowym (Załączniku nr 1 SIWZ). (W przypadku wątpliwości 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania pełnej dokumentacji obsługowo - serwisowej 

analizatora i/lub jego demonstrację w laboratorium Zamawiającego. Wszystkie koszty z tym 

związane ponosi Wykonawca) - dotyczy Pakietów: 1 i 2”. 

W związku z powyższą zmianą, Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, do 

Formularza asortymentowo - cenowego w Pakiecie 2, do tabeli „PARAMETRY” dodaje pozycję 

o poniższej treści: 

„Dołączenie do oferty broszur, folderów potwierdzających spełnianie wymagań - w przypadku 

wątpliwości, Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania pełnej dokumentacji obsługowo -

serwisowej analizatora i/lub jego demonstrację w laboratorium Zamawiającego. Wszystkie koszty 

z ty związane ponosi Wykonawca” . 
 

Pytanie 3 

Pakiet 1, formularz asortymentowo cenowy (zal. nr 1 do SIWZ): 

a) Czy przez sformułowanie „...Kuwety reakcyjne jednorazowe (pojedyncze) lub wielokrotnego 

użytku...” Zamawiający rozumie kuwety wielokrotnego użytku (cały zestaw) wymieniane 

minimum raz na kwartał? 

b) Czy Zamawiający wymaga analizatora ze źródłem światła w postaci LED? 

c) Czy Zamawiający dopuści poszerzenie formularza cenowego o tabele zawierającą koszt i ilość 

niezbędnych materiałów zużywalnych (np. lampy, kuwety, filtry stacji) i płynów (np. płyny 

myjące, płyny konserwujące)? 

d) Czy Zamawiający dopuści pominięcie w wycenie „kontroli ISE” (tabela „Odczynniki”, poz. 26) 

w przypadku gdy parametry ISE: Na, K i Cl, są zawarte w „surowicach kontrolnych N i P” (tabela 

„Materiały Kontrolne”, poz. 2 i 3)? 

e) Czy Zamawiający dopuści pominięcie w wycenie „kalibratora lipidowego” (tabela „Kalibratory”, 

poz. 3) w przypadku gdy parametry lipidowe zawarte są w „multikalibratorze” (tabela 

„Kalibratory”, poz. 1)? 

f) Czy Zamawiający dopuści poszerzenie tabeli „Kalibratory” o kalibrator do CRP i białka w moczu? 

g) Czy Zamawiający wymaga kontroli CRP, białka w moczu i CK-MB? Jeżeli tak to czy dopuści 

poszerzenie tabeli „Materiały kontrolne” o niezbędne pozycje? 

h) Czy Zamawiający dopuści kalibratory i kontrole inaczej konfekcjonowane? 

i) Czy Zamawiający dopuści czas reakcji serwisu na 2 godziny od zgłoszenia awarii, a dojazd 

serwisu w ciągu 12 godzin w dni robocze? Obecny zapis jest sprzeczny z innymi wymogami SIWZ 

i niemożliwy do spełnienia. 
 

Odpowiedź: 

a) Przez sformułowanie „Kuwety reakcyjne jednorazowe (pojedyncze) lub wielokrotnego użytku” 

Zamawiający rozumie kuwety wielokrotnego użytku (cały zestaw) wymieniane minimum raz na 

kwartał. 

b) Zamawiający nie wymaga analizatora ze źródłem światła w postaci LED. 

c) Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, zmienia treść SIWZ w Formularzu 



asortymentowo - cenowym w Pakiecie 1, w tabeli „ODCZYNNIKI”, tzn. dodaje pozycję 30 - 

„Materiały zużywalne i płyny do analizatora /określa Wykonawca/” w ilości niezbędnej do 

wykonania badań podanych w SIWZ. 

d) Zamawiający informuje, iż w dniu 25.09.2015 r. zmienił treść SIWZ w Formularzu asortymentowo 

- cenowym w Pakiecie 1, tzn. usunął tabele pod nazwą „KALIBRATORY” oraz „MATERIAŁY 

KONTROLNE”. 

e) Zamawiający informuje, iż w dniu 25.09.2015 r. zmienił treść SIWZ w Formularzu asortymentowo 

- cenowym w Pakiecie 1, tzn. usunął tabele pod nazwą „KALIBRATORY” oraz „MATERIAŁY 

KONTROLNE”. 

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

asortymentowo - cenowym w Pakiecie 1, w tabeli „ODCZYNNIKI”, tzn. dodaje pozycję 31 - 

„Multikalibrator /określa Wykonawca/” w ilości niezbędnej do wykonania badań podanych 

w SIWZ. 

f) Zamawiający informuje, iż w dniu 25.09.2015 r. zmienił treść SIWZ w Formularzu asortymentowo 

- cenowym w Pakiecie 1, tzn. usunął tabele pod nazwą „KALIBRATORY” oraz „MATERIAŁY 

KONTROLNE”. 

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

asortymentowo - cenowym w Pakiecie 1, w tabeli „ODCZYNNIKI”, tzn. dodaje pozycję 32 - 

„Kalibrator CRP i białko w moczu /określa Wykonawca/” w ilości niezbędnej do wykonania badań 

podanych w SIWZ. 

g) Zamawiający informuje, iż w dniu 25.09.2015 r. zmienił treść SIWZ w Formularzu asortymentowo 

- cenowym w Pakiecie 1, tzn. usunął tabele pod nazwą „KALIBRATORY” oraz „MATERIAŁY 

KONTROLNE”. 

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

asortymentowo - cenowym w Pakiecie 1, w tabeli „ODCZYNNIKI”, tzn. dodaje pozycję 33 - 

„Kontrola CRP, białko w moczu i CK-MB /określa Wykonawca/” w ilości niezbędnej do wykonania 

badań podanych w SIWZ. 

h) Zamawiający informuje, iż w dniu 25.09.2015 r. zmienił treść SIWZ w Formularzu asortymentowo 

- cenowym w Pakiecie 1, tzn. usunął tabele pod nazwą „KALIBRATORY” oraz „MATERIAŁY 

KONTROLNE”. 

j) Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, zmienia treść SIWZ w Formularzu 

asortymentowo - cenowym w Pakiecie 1, w pkt 2.2) Uwagi z: 

„2) dojazd serwisu nie dłużej niż do 2 godzin od momentu zgłoszenia awarii,” 
 

na: 
 

„2) czas reakcji serwisu - nie dłużej niż do 2 godzin od momentu zgłoszenia awarii, a dojazd serwisu 

- nie dłużej niż do 12 godzin od momentu zgłoszenia awarii.” 
 

Pytanie 4 

Pakiet 1, formularz ofertowy (zal. nr 2 do SIWZ): 

Czy z godnie z wymogami określonymi w zał. 1 do SIWZ, Zamawiający zmieni pkt 9 Oświadczeń 

na: „...Oświadczamy, iż odczynniki i aparat pochodzą od jednego producenta, dotyczy Pakietu 1 

(dopuszcza się max. 2 odczynniki niebarkodowane innego producenta) i Pakietu 2...”? 
 

Odpowiedź: 

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

oferty, w pkt 9 z: 

„9. Oświadczamy, iż odczynniki i aparat pochodzą od jednego producenta (dotyczy Pakietu 1 i 2).” 
 

na: 
 

„9. Oświadczamy, iż odczynniki i aparat pochodzą od jednego producenta (dotyczy Pakietu 1 i 2). 

Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający dopuszcza max. 2 odczynniki 

niebarkodowane innego producenta (dotyczy Pakietu 1).”. 
 



Pytanie 5 

Pakiet 1, projekt umowy (zal. nr 7 do SIWZ): 

a) Czy w § 3 e) Zamawiający wydłuży czas usunięcia usterek i nieprawidłowości urządzenia do 24 

godzin w dni robocze od powiadomienia? Obecny zapis jest sprzeczny z innymi wymogami SIWZ 

i niemożliwy do spełnienia. 

b) Czy w § 3 f) Zamawiający dopisze: „...poza materiałami wymienionymi w formularzu 

asortymentowo-cenowymi, do których kupna Zamawiający jest zobowiązany...”?  

c) Czy w § 3 g) Zamawiający wydłuży czas dostawy urządzenia zastępczego do 24 godzin 

i w prowadzi zapis o konieczności dostawy urządzenia zastępczego tylko w przypadku gdy 

w ciągu 24 godzin nie dokonano naprawy urządzenia? Obecny zapis jest sprzeczny z innymi 

wymogami SIWZ i niemożliwy do spełnienia. 

d) Czy Zamawiający wykreśli §4 ust. 4? 

e) Czy Zamawiający wykreśli §6 ust. 2?  Jeżeli nie, to czy Zrezygnuje z wymogu dołączania 

protokołu do każdej faktury? 

f) Czy Zamawiający wykreśli §8 ust. 1 pkt 2)? Jest on sprzeczny z §8 ust. 1 pkt 1) 

g) Czy Zamawiający zmniejszy wartość kar umownych w §8 ust. 1 pkt 3) do 0,5% wartości brutto 

niedostarczonego w terminie towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki? Kara odnosząca się do 

wartości całej umowy jest niewspółmierna do ewentualnego uszczerbku wynikłego z opóźnienia 

pojedynczej dostawy.  

h) Czy Zamawiający zmniejszy wartość kar umownych w §8 ust. 1 pkt 4) do 5% wartości brutto 

dostarczonego towaru złej jakości? 

i) Czy Zamawiający zmniejszy wartość kar umownych w §8 ust. 1 pkt 6) do 0,25% wartości brutto 

umowy? 

j) Czy Zamawiający zmieni słowo „Zamawiającego” na „publicznym” w §9 ust. 2b)? 

k) Czy Zamawiający wprowadzi do umowy zapis o treści „...Po zakończeniu dzierżawy Zamawiający 

zwróci Urządzenie niezwłocznie w stanie niepogorszonym. Zamawiający nie ponosi 

odpowiedzialności za zużycie Urządzenia będące, następstwem prawidłowej eksploatacji. ...”? 
 

Odpowiedź: 

a) Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, zmienia treść SIWZ w Projekcie 

umowy (Załączniku nr 7 do SIWZ), w § 3 pkt e) z: 

„e) usunięcia na własny koszt usterek i nieprawidłowości urządzenia w terminie do 1 godziny 

od powiadomienia przez Zamawiającego o usterkach i nieprawidłowościach;” 
 

na: 
 

„e) usunięcia na własny koszt usterek i nieprawidłowości urządzenia w terminie do 12 godzin 

od powiadomienia przez Zamawiającego o usterkach i nieprawidłowościach;”. 

b) Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, zmienia treść SIWZ w Projekcie 

umowy (Załączniku nr 7 do SIWZ), w § 3 pkt f) z: 

„f) ponoszenia wszelkich kosztów związanych z utrzymaniem urządzenia w sprawności” 
 

na: 
 

„f) ponoszenia wszelkich kosztów związanych z utrzymaniem urządzenia w sprawności poza 

materiałami wymienionymi w formularzu asortymentowo - cenowym, do których kupna 

Zamawiający jest zobowiązany;”. 

c) Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, zmienia treść SIWZ w Projekcie 

umowy (Załączniku nr 7 do SIWZ), w § 3 pkt g) z: 

„g) w razie awarii dostarczenia w ciągu 12 godzin urządzenia zastępczego o parametrach tożsamych 

z przedmiotem dzierżawy.” 
 

na: 
 

„g) w razie awarii dostarczenia w ciągu 24 godzin urządzenia zastępczego o parametrach tożsamych 

z przedmiotem dzierżawy w przypadku gdy w ciągu 24 godzin nie dokonano naprawy urządzenia;” 



d) Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 

e) Zamawiający,  działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, zmienia treść SIWZ w Projekcie 

umowy (Załączniku nr 7 do SIWZ), w § 6, tzn. usuwa ust. 2. 

f) Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 

g) Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 

h) Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 

i) Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 

j) Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 

k) Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, zmienia treść SIWZ w Projekcie 

umowy (Załączniku nr 7 do SIWZ), w § 4, tzn. dodaje ust. 9 o poniższej treści: 

„9. Po zakończeniu dzierżawy Zamawiający wyda urządzenie niezwłocznie w stanie 

niepogorszonym. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zużycie urządzenia będące 

następstwem prawidłowej eksploatacji. Koszty odbioru urządzenia ponosi Wykonawca.”. 
 

Pytanie 6 

Czy Zamawiający w pakiecie 1 dzierżawa analizatora biochemicznego, dopuści analizator 

o  maksymalnym poborze wody 20 litrów na godzinę? Analizator wyposażony będzie w odpowiednią 

stacje uzdatniana wody, zapewniającą prawidłową pracę aparatu i w żaden sposób nie zakłóci 

prawidłowego funkcjonowania pracy laboratorium. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 

Pytanie 7 

Czy Zamawiający w pakiecie 1 dzierżawa analizatora biochemicznego dopuści analizator o  poborze 

mocy 1500VA, z uwagi na zapis w SIWZ mówiący o konieczności dostarczenia przez Wykonawcę 

UPS? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający w Pakiecie 1 dopuści analizator o  poborze mocy 1500VA. 
 

Pytanie 8 

W porównaniu do metody Jaffe, proponowany przez Wykonawcę odczynnik enzymatyczny 

charakteryzuje się: 

 Wyższą stabilnością odczynnika na pokładzie analizatora wynoszącą do 8 tyg. 

 Wyższą stabilnością kalibracji do 4 tyg. 

 Wyższą liniowością metody do 25,5mg/dl? 

Czy w związku z tym, iż odczynnik do oznaczania kreatyniny metoda enzymatyczną posiada 

parametry o wyższych wartościach diagnostycznych od metody Jaffe, Zamawiający w pozycji 8 

„Odczynniki” dopuści odczynnik do oznaczania kreatyniny metodą enzymatyczną? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści odczynnik do oznaczania kreatyniny metoda enzymatyczną. 
 

Pytanie 9 

Czy Zamawiający zdecydowanie wymaga, aby analizator wyposażony był w min. 90 pozycji 

próbkowych. We wszystkich powyższych pozycjach istnieje możliwość programowania próbek 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 

Pytanie 10 

Czy w związku z tym, że Zamawiający dopuszcza część odczynników (ISE) innego producenta niż 

producent analizatora, Zamawiający dopuści pozostałe odczynniki innego producenta niż analizator 

pod warunkiem, że wykonawca zaoferuje w pełni zwalidowaną linię odczynnikowa do oferowanego 



analizatora, a wszystkie odczynniki będą konfekcjonowane w butelki kompatybilne z oferowanym 

aparatem, niezaburzające w żaden sposób prawidłowego funkcjonowania oferowanego aparatu 

i pracy laboratorium? 
 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 

Pytanie 11 

Czy Zamawiający dopuści analizator umożliwiający dołożenie odczynników w trakcie sesji w czasie 

nieznacznie dłuższym od podanego w SIWZ o około minutę? Analizator wyposażony jest 

w oprogramowanie informujące użytkownika o ilości reagentów na pokładzie analizatora, co 

umożliwia weryfikację i pełną kontrolę ich ilości przed jaki i w trakcie pracy na analizatorze. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 

Pytanie 12 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby czas dowozu urządzenia do siedziby Zamawiającego od 

zawarcia umowy wynosił 120 godzin w dni robocze? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 

Pytanie 13 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu umowy: 

„usunięcia na własny koszt usterek i nieprawidłowości urządzenia w terminie do 1 godziny od 

powiadomienia przez Zamawiającego o usterkach i nieprawidłowościach” 

na 

„czas reakcji na zgłoszenie do 1 godziny od powiadomienia przez Zamawiającego o usterkach 

i nieprawidłowościach oraz usunięcia na własny koszt usterek i nieprawidłowości urządzenia 

w terminie do 48h w dni robocze ”? 
 

Odpowiedź: 

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

umowy (Załączniku nr 7 do SIWZ), w § 3 pkt e) z: 

„e) usunięcia na własny koszt usterek i nieprawidłowości urządzenia w terminie do 1 godziny 

od powiadomienia przez Zamawiającego o usterkach i nieprawidłowościach;” 
 

na: 
 

„e) usunięcia na własny koszt usterek i nieprawidłowości urządzenia w terminie do 12 godzin 

od powiadomienia przez Zamawiającego o usterkach i nieprawidłowościach;”. 
 

Pytanie 14 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w razie awarii wykonawca zobowiązany był do dostarczenia 

urządzenia zastępczego o parametrach tożsamych z przedmiotem dzierżawy w ciągu 24 h? 
 

Odpowiedź: 

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

umowy (Załączniku nr 7 do SIWZ), w § 3 pkt g) z: 

„g) w razie awarii dostarczenia w ciągu 12 godzin urządzenia zastępczego o parametrach tożsamych 

z przedmiotem dzierżawy.” 
 

na: 
 

„g) w razie awarii dostarczenia w ciągu 24 godzin urządzenia zastępczego o parametrach tożsamych 

z przedmiotem dzierżawy w przypadku gdy w ciągu 24 godzin nie dokonano naprawy urządzenia;”. 

Pytanie 15 



Zwracamy się z prośbą o wykreślenie z § 6 punktu 4: 

„Opóźnienie przez Zamawiającego w terminie płatności do 90 dni kalendarzowych nie daje 

Wykonawcy prawa do powstrzymania się z wykonaniem niniejszej umowy.” 

Zapis taki jest sprzeczny ze społeczno - gospodarczym celem umowy, zasadami współżycia 

społecznego oraz nie jest obiektywnie uzasadniony z punktu widzenia przedmiotu umowy. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 

Pytanie 16 

dot. § 8 zwracamy się z prośba o zmianę zapisów na: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy w razie odstąpienia od niniejszej umowy 

przez Wykonawcę lub Zamawiającego z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca. 

Nie ma podstaw do naliczania kar od wartości prawidłowo zrealizowanej części umowy. 

2) 30% wartości brutto niezrealizowanej części umowy, za zaprzestanie wykonywania obowiązków 

wynikających z niniejszej umowy przez Wykonawcę z jakichkolwiek przyczyn lub w jakichkolwiek 

formach 

Nie ma podstaw do naliczania kar od wartości prawidłowo zrealizowanej części umowy. 

3) 0,5% wartości brutto zamówionej partii towaru, w przypadku  nie dostarczenia towaru w terminie 

za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

Kara powinna dotyczyć partii towaru dostarczone z opóźnieniem; nie ma podstaw do naliczania kar 

za dostawy już zrealizowane terminowo; zamawiający nie ma podstaw do naliczania kar od wartości 

przyszłych dostaw, nie ma podstaw zakładać, że będą one dostarczana z opóźnieniem i nie ma 

podstaw do naliczania kar za hipotetycznie opóźnienia. 

4) 5% wartości brutto wadliwej partii towaru, w przypadku dostarczenia przez Wykonawcę towaru 

złej jakości  

Kara powinna być naliczana od wartości wadliwej partii towaru, nie powinna dotyczyć towaru dobrej 

jakości. 

6) 5% wartości brutto niniejszej umowy, określonej w paragrafie 6 ust.1, za naruszenie 

któregokolwiek z innych obowiązków nałożonych niniejszą umową. 

Prosimy o podanie zamkniętego katalogu innych obowiązków nałożonych niniejszą umową. Podany 

zapis jest bardzo ogólny i w tej postaci niezrozumiały dla wykonawcy. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. Zamknięty katalog innych obowiązków 

nałożonych przez Zamawiającego na Wykonawcę zawarty jest w treści Projektu umowy (Załącznika 

nr 7 do SIWZ). 
 

Pytanie 17 (dotyczy Pakietu 1) 

Czy Zamawiający dopuści analizator bez przystawki ISE? W posiadaniu Państwa Jednostki jest 

aparat jonoselektywny, dostosowany do oznaczeń wymienionych w SIWZ (Na, K, CI, Li). 

Wymaganie dostarczenia aparatu biochemicznego z przystawka ISE naraża Jednostkę na dodatkowe 

koszty i narusza dyscyplinę finansów publicznych. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 

Pytanie 18 (dotyczy Pakietu 1) 

Czy Zamawiający dopuści odczynniki biochemiczne innego producenta niż producent aparatu. 

Oferowane przez nasza firmę odczynniki współpracują od lat z oferowanymi aparatami na ryku 

polskim, europejskim i światowym. Dopuszczenie przez Zamawiającego jedynie dwóch 

odczynników innego producenta ogranicza możliwość złożenia oferty wielu Wykonawcom, co 

narusza zasady uczciwej konkurencji. Pozytywna odpowiedź na zadane pytanie umożliwi uzyskanie 

korzystniejszej oferty, co jest zamysłem teorii przetargu nieograniczonego. 



 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 

Pytanie 19 (dotyczy Pakietu 1) 

Prosimy o usuniecie wielkości opakowania w tabeli KALIBRATORY I MATERIAŁY 

KONTROLNE, podane wielkości wskazują na danego Wykonawcę. Zamawiający powinien podać 

szacunkową globalną ilość zapotrzebowania wyrażonej w ml lub pozostawić ta kwestię do 

oszacowania Wykonawcy. Wskazanie w danej pozycji ilości fiolek w opakowaniu a także pojemności 

fiolki oraz warunek dostarczenia odczynników i aparatu jednego producenta ewidentnie wskazuje na 

jednego Wykonawcę. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż w dniu 25.09.2015 r. zmienił treść SIWZ w Formularzu asortymentowo - 

cenowym w Pakiecie 1, tzn. usunął tabele pod nazwą „KALIBRATORY” oraz „MATERIAŁY 

KONTROLNE”. 

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

asortymentowo - cenowym w Pakiecie 1, w tabeli „ODCZYNNIKI”, tzn. dodaje: 

- pozycję 30 - „Materiały zużywalne i płyny do analizatora /określa Wykonawca/” w ilości niezbędnej 

do wykonania badań podanych w SIWZ, 

- pozycję 31 - „Multikalibrator /określa Wykonawca/” w ilości niezbędnej do wykonania badań 

podanych w SIWZ, 

- pozycję 32 - „Kalibrator CRP i białko w moczu /określa Wykonawca/” w ilości niezbędnej do 

wykonania badań podanych w SIWZ, 

- pozycję 33 - „Kontrola CRP, białko w moczu i CK-MB /określa Wykonawca/” w ilości niezbędnej 

do wykonania badań podanych w SIWZ. 
 

Pytanie 20 (dotyczy Pakietu 1) 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania analizatora o wydajności 300 testów 

fotometrycznych na godzinę, co pozwoli na sprawne wykonanie wyspecyfikowanej ilości badań? 

W uzasadnieniu pragniemy zwrócić uwagę , iż roczna planowana ilość 219480 badań 

fotometrycznych, oznacza wykonanie 204 oznaczenia dziennie. 

Określenie w warunkach granicznych analizatora z wydajnością min 400 oznaczeń fotometrycznych 

na godzinę jest bezzasadne, ponieważ w przypadku analizatora o wydajności 300 oznaczeń na 

godzinę wykonanie 204 oznaczeń dziennie zajmie 40 minut 48 sekund a w przypadku analizatora o 

wydajności 400 oznaczeń na godzinę będzie to czas 30 minut i 36 sekund. Różnica w czasie 

wykonania wynosi 10minut 12 sekund, w perspektywie całego dnia pracy jest to argument mający 

małe znaczenie, co wskazuje na uzasadnioną możliwość zaoferowania mniejszego aparatu 

o mniejszej wydajności. 

Powyższe wyliczenia wskazują na błędny dobór parametrów w stosunku do realnych potrzeb 

Zamawiającego. W tym przypadku należy zaznaczyć, że większy aparat o większej wydajności niesie 

za sobą dodatkowe koszty utrzymania i eksploatacji co skutkuje narażeniem dyscypliny budżetowej 

jednostki. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 

Pytanie 21 (dotyczy Pakietu 1) 

Czy Zamawiający dopuści analizator nie posiadający detektora skrzepu? Czy Zamawiający dopuści 

analizator biochemiczny, który w przypadku napotkania skrzepu w próbce zasygnalizuje to flagą, co 

zabezpieczy użytkownika przed wydaniem nieprawidłowego wyniku pacjenta? 

Oferowane na rynku aparaty posiadające detektor skrzepu w większości nie mają opisanej techniki 

i dokładności detekcji, tym samym użytkownik nie ma pewności jakiej wielkości skrzep zostanie 

wykryty przez analizator, w rzeczywistości może to oznaczać że detektor nie spełni wymagań 

użytkownika. Powołując się na Zasadę Dobrej Praktyki Laboratoryjnej należy podkreślić, iż za 



prawidłowe przygotowanie materiału do badan a tym samym wyeliminowanie błędu 

przedanalitycznego w tym przypadku prawidłowo przeprowadzony proces wykrzepiania krwi pełnej 

odpowiada diagnosta laboratoryjny, który ma do dyspozycji szereg narzędzi (m.in. probówki) 

przystosowanych do tego procesu. 

Pragniemy zaznaczyć, iż oferowany aparat informuje Użytkownika o nieprawidłowościach ( braku 

próbki) i nie pozwala na wydanie błędnego wyniku. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuści analizatora nie posiadającego detektora skrzepu. Zamawiający nie dopuści 

analizatora biochemicznego, który w przypadku napotkania skrzepu w próbce zasygnalizuje to flagą. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 

Pytanie 22 (dotyczy Pakietu 1) 

Czy Zamawiający dopuści analizator z rotorem próbkowym posiadającym 78 miejsc (próbki zwykłe, 

citowe, kontrole, standardy-konfiguracja programowalna), w tym 52 miejsca na próbki badane? 

Należy zaznaczyć ze rzadkością jest wykonanie jednego oznaczenia z jednej próbki, zazwyczaj 

zlecane są profile badań z surowicy pacjenta, co wskazuje na mniejsza ilość pozycji na statywie 

próbkowym niż opisane w SIWZ. 
 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 

Pytanie 23 (dotyczy Pakietu 1) 

Czy Zamawiający dopuści analizator z przystawką ISE za pomocą której oznaczane są NA, K, CI, 

natomiast oznaczania litu wykonywane są metodą enzymatyczną, porównywalną do metody ISE, 

a nawet wykazującą większa precyzję i powtarzalność? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 

Pytanie 24 (dotyczy Pakietu 1, poz. 1) 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania analizatora z 2012 roku produkcji, po pełnym 

przeglądzie serwisowym i z pełną gwarancją bezpłatnego serwisu na cały okres trwania umowy? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 

Pytanie 25 (dotyczy Pakietu 1, poz. 1) 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania analizatora pracującego w systemie częściowo 

otwartym? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 

Pytanie 26 (dotyczy Pakietu 1, poz. 2) 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania analizatora o wydajności 340 testów 

fotometrycznych na godzinę? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 

Pytanie 27 (dotyczy Pakietu 1, poz. 11) 

Prosimy o potwierdzenie że przez "Możliwość szybkiego dołożenia odczynników i próbek do sesji 

w toku – w czasie nie dłuższym niż 1 minuta." Zamawiający wymaga aby dostawianie próbek lub 

odczynników odbywało się bez konieczności wprowadzania analizatora w tryb Standby lub Stop?  
 

 

 



Odpowiedź: 

Analizator musi mieć możliwość szybkiego dołożenia próbek i odczynników w czasie jak w SIWZ. 

Sposób nie ma znaczenia. 
 

Pytanie 28 (dotyczy Pakietu 1, tabela kalibratory i kontrole) 

W związku z wyspecyfikowaniem oznaczenia białka w moczu i PMR czy Zamawiający wyrazi zgodę 

na rozszerzenie ww tabeli o pozycje kalibratora i kontroli do tego oznczenia?  
 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż w dniu 25.09.2015 r. zmienił treść SIWZ w Formularzu asortymentowo - 

cenowym w Pakiecie 1, tzn. usunął tabele pod nazwą „KALIBRATORY” oraz „MATERIAŁY 

KONTROLNE”. 

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

asortymentowo - cenowym w Pakiecie 1, w tabeli „ODCZYNNIKI”, tzn. dodaje m.in.: 

- pozycję 32 - „Kalibrator CRP i białko w moczu /określa Wykonawca/” w ilości niezbędnej do 

wykonania badań podanych w SIWZ, 

- pozycję 33 - „Kontrola CRP, białko w moczu i CK-MB /określa Wykonawca/” w ilości niezbędnej 

do wykonania badań podanych w SIWZ. 
 

Pytanie 29 (dotyczy Pakietu 1, tabela kalibratory i kontrole) 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Multikalibratora w innym niż wyspecyfikowane 

konfekcjonowanie tzn. 12 x 3 ml? Jeśli tak, prosimy o podanie wymaganej ilości tej pozycji? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż w dniu 25.09.2015 r. zmienił treść SIWZ w Formularzu asortymentowo 

- cenowym w Pakiecie 1, tzn. usunął tabele pod nazwą „KALIBRATORY” oraz „MATERIAŁY 

KONTROLNE”. 

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

asortymentowo - cenowym w Pakiecie 1, w tabeli „ODCZYNNIKI”, tzn. dodaje m.in. pozycję 31 - 

„Multikalibrator /określa Wykonawca/” w ilości niezbędnej do wykonania badań podanych w SIWZ. 
 

Pytanie 30 (dotyczy Pakietu 2) 

Czy pod określeniem "system chłodzenia odczynników w aparacie"  Zamawiający rozumie taki 

system chłodzenia odczynników w stałej temperaturze, który jest zgodny z wymogami producenta 

odczynników i który opisany jest w instrukcji obsługi, co gwarantuje stabilność odczynników na 

pokładzie zgodnie z rekomendacjami producenta? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający pod określeniem „system chłodzenia odczynników w aparacie” rozumie taki system 

chłodzenia odczynników w stałej temperaturze który jest zgodny z wymogami producenta 

odczynników i który opisany jest w instrukcji obsługi, co gwarantuje stabilność odczynników na 

pokładzie zgodnie z rekomendacjami producenta. 
 

Pytanie 31 (dotyczy Pakietu 2) 

Prosimy o zgode na dodanie w formularzu cenowym pozycji ”Materiały zużywalne i inne /określa 

wykonawca/”, co umożliwi zaoferowanie Zamawiającemu koniecznych materiałów zużywalnych 

i płynów niezbędnych do wykonania deklarowanych oznaczeń.  
 

Odpowiedź: 

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

asortymentowo - cenowym w Pakiecie 2, w tabeli „ODCZYNNIKI”, tzn. dodaje pozycję 7 - 

„Materiały zużywalne i inne /określa Wykonawca/” w ilości niezbędnej do wykonania badań 

podanych w SIWZ. 

 

 



Pytanie 32 (dotyczy Pakietu 2) 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferownie testów fT3 i fT4 konfekcjonowanych po 200 ozn./ 

opak.? 

Czy w takim przypadku ilosć opakowań fT3 i fT4 wpisaną w formularz cenowy (17 op.) pozostanie 

bez zmian? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów fT3 i fT4 konfekcjonowanych po 200 ozn./opak. 

Ilość opakowań fT3 i fT4 wpisana w formularz asortymentowo - cenowy (17 op.) pozostaje bez 

zmian. 
 

Pytanie 33 (dotyczy Pakietu 2) 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferownie kalibratorów dla fT3 i fT4 konfekcjonowanych 4 x 

1,0 ml w opakowaniu? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kalibratorów dla fT3 i fT4 konfekcjonowanych 4 x 1,0 

ml w opakowaniu. 

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

asortymentowo - cenowym w Pakiecie 2, w tabeli „KALIBRATORY”, w kolumnie „Jedn. miary”: 

- w pozycjach: 2 i 3 - z „Op./4x1,3ml/” na Op./4x1,3ml lub 4x1,0ml/. 
 

Pytanie 34 [dotyczy Projektu umowy, § 3 pkt a)] 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostawy urządzeń na 14 dni od dnia podpisania 

umowy? 
 

 

Odpowiedź: 

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

umowy (Załączniku nr 7 do SIWZ), w § 3 pkt a) z: 

„a) dowozu urządzenia w ciągu 72 godzin od zawarcia umowy do siedziby Zamawiającego;” 
 

na: 
 

„a) dowozu urządzenia w ciągu 3 dni (dotyczy Pakietu 1) lub 14 dni (dotyczy Pakietu 2) od zawarcia 

umowy do siedziby Zamawiającego;”. 
 

Pytanie 35 [dotyczy Projektu umowy, § 3 pkt e)] 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu na 24 godziny w dni robocze (od poniedziałku 

do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)? 
 

Odpowiedź: 

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

umowy (Załączniku nr 7 do SIWZ), w § 3 pkt e) z: 

„e) usunięcia na własny koszt usterek i nieprawidłowości urządzenia w terminie do 1 godziny 

od powiadomienia przez Zamawiającego o usterkach i nieprawidłowościach;” 
 

na: 
 

„e) usunięcia na własny koszt usterek i nieprawidłowości urządzenia w terminie do 12 godzin 

od powiadomienia przez Zamawiającego o usterkach i nieprawidłowościach;”. 
 

Pytanie 36 [dotyczy Projektu umowy, § 3 pkt g)] 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu na 48 godzin w dni robocze (od poniedziałku do 

piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)? 
 

Odpowiedź: 

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

umowy (Załączniku nr 7 do SIWZ), w § 3 pkt g) z: 



„g) w razie awarii dostarczenia w ciągu 12 godzin urządzenia zastępczego o parametrach tożsamych 

z przedmiotem dzierżawy.” 
 

na: 
 

„g) w razie awarii dostarczenia w ciągu 24 godzin urządzenia zastępczego o parametrach tożsamych 

z przedmiotem dzierżawy w przypadku gdy w ciągu 24 godzin nie dokonano naprawy urządzenia;”. 
 

Pytanie 37 [dotyczy Projektu umowy, § 6 ust. 3] 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 

Pytanie 38 [dotyczy Projektu umowy, § 6 ust. 4] 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 

Pytanie 39 [dotyczy Projektu umowy, § 6 ust. 7] 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie dotychczasowego zapisu brzmieniem: 

„W przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w okresie obowiązywania umowy, 

w szczególności zmiany stawek podatku VAT, od dnia obowiązywania nowej stawki do cen netto 

objętych umową doliczany będzie podatek VAT według nowej stawki. Zmiana, o której mowa 

w zdaniu poprzedzającym, nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga aneksu.” 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 

Pytanie 40 [dotyczy Projektu umowy, § 8 ust. 1 pkt 1)] 

Prosimy o modyfikację ww. postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary 

umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dot. niezrealizowanej części umowy. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 

Pytanie 41 [dotyczy Projektu umowy, § 8 ust. 1 pkt 2)] 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia, a w przypadku braku zgody 

na powyższe czy Zamawiający wyrazi zgodę na to by kara umowna była naliczona tylko w przypadku 

niewykonywania umowy przez Wykonawcę z przyczyn przez niego zawinionych? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 

Pytanie 42 [dotyczy Projektu umowy, § 8 ust. 1 pkt 3)] 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby wysokość kary umownej była liczona od wartości 

niezrealizowanej w terminie dostawy, a przesłanką do jej naliczenia był dzień zwłoki, a nie dzień 

opóźnienia? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 

Pytanie 43 [dotyczy Projektu umowy, § 8 ust. 1 pkt 4)] 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby wysokość kary umownej była liczona od wartości dostawy 

podlegającej wymianie? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 



Pytanie 44 [dotyczy Projektu umowy, § 8 ust. 1 pkt 5) i 6)] 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszych postanowień umowy? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 

Pytanie 45 (dotyczy Projektu umowy, § 8) 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie ustępu o brzmieniu „Całkowita wartość kar umownych 

nie może przekraczać 50% wartości brutto umowy.”? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 

Pytanie 46 (dotyczy Projektu umowy, § 8) 

Prosimy o dodanie zapisu o brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania 

zapłaty przez Wykonawcę kary umownej. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 

Pytanie 47 [dotyczy Projektu umowy, § 9 ust. 2 pkt c)] 

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 zawarte w SIWZ. 

 

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

w: 

- pkt III.8 z : 

„8. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszych ilości towaru niż podane w Formularzu 

asortymentowo - cenowym (Załączniku nr 1 do SIWZ). Z tego tytułu nie będą przysługiwały 

Wykonawcy żadne roszczenia poza roszczeniem o zapłatę za już dostarczony towar.” 
 

na: 
 

„8. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszych ilości towaru niż podane w Formularzu 

asortymentowo - cenowym Wykonawcy (Załączniku nr 1 do SIWZ), uzależniając swoją decyzję od 

faktycznych potrzeb Zamawiającego występujących podczas obowiązywania umowy podpisanej 

z wybranym Wykonawcą. Z tego tytułu nie będą przysługiwały Wykonawcy żadne roszczenia poza 

roszczeniem o zapłatę za już dostarczony towar. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamawianego towaru w obrębie asortymentu 

określonego w danym pakiecie w Formularzu asortymentowo - cenowym Wykonawcy (Załączniku 

nr 1 do SIWZ), do kwoty określonej w § 1 ust. 1 umowy podpisanej z wybranym Wykonawcą, co nie 

będzie stanowić zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty.”; 
 

- pkt III.9 z : 

„9. Dostawy odbywać się będą na koszt i ryzyko Wykonawcy do siedziby Zamawiającego (wraz 

z rozładunkiem do pomieszczeń magazynowych Laboratorium) na każdorazowe wezwanie 

Zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia w godz. od 7:00 

do 22:00 od poniedziałku do piątku.” 
 

na: 
 

„9. Dostawy odczynników odbywać się będą na koszt i ryzyko Wykonawcy do siedziby 

Zamawiającego (wraz z rozładunkiem do pomieszczeń magazynowych Laboratorium) na 

każdorazowe wezwanie Zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych od momentu złożenia 



zamówienia w godz. od 7:00 do 22:00 od poniedziałku do piątku.”; 
 

- pkt III.10 z : 

„10. Jeżeli termin dostawy wypada w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy Laboratorium, 

dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie dostawy.” 
 

na: 
 

„10. Jeżeli termin dostawy wypada w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy magazynu 

laboratorium dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie dostawy.”; 
 

- pkt III.18 z : 

„18. Strony nie dopuszczają możliwości częściowego fakturowania poszczególnych dostaw. Do 

poszczególnych dostaw Wykonawca dołączy dokumenty potwierdzające rodzaj, ilość i cenę towaru 

będących przedmiotem dostawy. Fakturę VAT Wykonawca wystawia nie częściej niż raz w miesiącu. 

Fakturę VAT Wykonawca wystawia nie później niż do 15 dnia każdego miesiąca, w którym 

dokonano dostawy towaru.” 
 

na: 
 

„18. W przypadku zmiany - wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 

podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę (Dz.U. 2002 nr 200 poz. 1679 z  późn. zm.), zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu, lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne  jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 

Zamawiający dopuszcza zmianę cen za poszczególne elementy zamówienia. Zmiana cen 

jednostkowych - na podstawie wyników rokowań między Wykonawcą a Zamawiającym lub 

zaakceptowanej przez Zamawiającego kalkulacji wzrostu cen jednostkowych - zostanie 

wprowadzona do umowy w formie aneksu.”; 
 

- pkt V z : 

„Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31.07.2018r.” 
 

na: 
 

„Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31.10.2018 r.”; 

 

- pkt VII.3 z : 

„3. Spełnienie wymogów podanych w pkt VII.1. i VII.5. SIWZ należy potwierdzić poprzez złożenie 

stosownych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt VIII.1. i VIII.2. SIWZ.” 
 

na: 
 

„3. Spełnienie wymogów podanych w pkt VII.1. i VII.2. SIWZ należy potwierdzić poprzez złożenie 

stosownych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt VIII.1. i VIII.2. SIWZ.”; 
 

- pkt VIII.2.2) i 3) z : 

„2) oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej - według Załącznika nr 7 do SIWZ; 

3) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania 

braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt 2 Ustawy PZP, wystawiony 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób 

fizycznych oświadczenie według Załącznika nr 7 do SIWZ w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy 

PZP.” 
 

na: 
 

„2) oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej - według Załącznika nr 6 do SIWZ; 

3) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 



gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania 

braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt 2 Ustawy PZP, wystawiony 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób 

fizycznych oświadczenie według Załącznika nr 5 do SIWZ w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy 

PZP.”; 
 

- pkt IX.5.2) z : 

„2) oświadczenie i dokumenty wymienione w pkt VIII.1. SIWZ powinno być złożone jedno 

w imieniu wszystkich Wykonawców.” 
 

na: 
 

„2) oświadczenie wymienione w pkt VIII.1. SIWZ powinno być złożone jedno 

w imieniu wszystkich Wykonawców.”; 
 

- pkt XIV - dodaje ppkt 7 z : 

„7. W celu złożenia oferty o treści spełniającej warunki SIWZ, Zamawiający zaleca, aby Wykonawcy 

na bieżąco monitorowali zmiany dotyczące postępowania.”; 
 

- pkt XVII - dodaje ppkt 16 z : 

„16. UWAGA: Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie 

składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.”; 
 

- pkt XIX.3.3) z : 

„3) wyliczenia i podania wartości netto uwzględniającej odpowiednio liczbę oznaczeń, mililitrów, 

opakowań, litrów, fiolek, sztuk, miesięcy, testów;” 
 

na: 
 

„3) wyliczenia i podania wartości netto uwzględniającej odpowiednio liczbę oznaczeń, miesięcy, 

opakowań;”; 

 

- pkt XIX.9 z : 

„9. Podmioty zagraniczne biorące udział w postępowaniu winny wpisać na Formularzu oferty 

(Załączniku nr 2 do SIWZ) cenę netto wyrażoną w PLN. Wyłącznie do oceny i porównania ofert 

Zamawiający doliczy kwotę należnego podatku VAT oraz cła. Wyliczona w ten sposób kwota 

stanowić będzie cenę brutto oferty podmiotu zagranicznego braną do oceny i porównania ofert.” 
 

na: 
 

„9. Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania 

u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów 

i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, 

informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 

świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku - 

stosowną deklarację do podpisania przez Wykonawcę zawarto w Formularzu oferty (Załączniku nr 2 

do SIWZ).”; 
 

- pkt XXI. z: 

                            tel.: 032/ 43 28 138; w godzinach od 730 do 1400 
 

w zakresie procedury przetargowej: 

Anna Rogalska - Referent d/s Zamówień Publicznych  



na: 
 

                          tel.: 032/ 43 28 138; w godzinach od 730 do 1400 
 

- pkt XXV z : 

„Istotne postanowienia umowy określa Projekt umowy stanowiący Załącznik nr 9 do SIWZ.” 
 

na: 
 

„Istotne postanowienia umowy określa Projekt umowy stanowiący Załącznik nr 7 do SIWZ.”; 
 

- w Formularzu asortymentowo - cenowym (Załączniku nr 1 do SIWZ) w Pakiecie 2, do tabeli 

„PARAMETRY” dodaje poniższą pozycję: 

„Dołączenie do oferty broszur, folderów potwierdzających spełnianie wymagań - w przypadku 

wątpliwości, Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania pełnej dokumentacji obsługowo - 

serwisowej analizatora i/lub jego demonstrację w laboratorium Zamawiającego. Wszystkie koszty 

z ty związane ponosi Wykonawca”; 
 

- w Formularzu asortymentowo - cenowym (Załączniku nr 1 do SIWZ) w Pakiecie 2, do tabeli 

„ODCZYNNIKI” dodaje poniższą pozycję: 

„Czynsz dzierżawny”; 
 

- Formularzu oferty (Załączniku nr 2 do SIWZ) z : 

„Termin płatności: przelewem w ciągu 60 dni od dnia doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego, 

po uprzednim dostarczeniu towaru. 

Termin realizacji umowy: od dnia zawarcia umowy do 31.07.2018r.” 
 

na: 
 

„Termin płatności: przelewem w ciągu 60 dni, licząc od dnia doręczenia prawidłowej faktury (pod 

względem merytorycznym i formalnym) do siedziby Zamawiającego. 

Termin realizacji umowy: od dnia zawarcia umowy do 31.10.2018 r.”; 
 

- Formularzu oferty (Załączniku nr 2 do SIWZ), w pkt 7 z : 

„7. Oświadczamy, iż oferowany przedmiot zamówienia posiada aktualne pozwolenia na 

dopuszczenie do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.” 
 

na: 
 

„7. Oświadczamy, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania ustawy z dnia 20 maja 

2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107 poz. 679 z późn. zm.).”; 
 

- Formularzu oferty (Załączniku nr 2 do SIWZ), w pkt 8 z : 

„8. Zobowiązujemy się do przedstawienia, na każde żądanie Zamawiającego, aktualnych pozwoleń 

na dopuszczenie do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

także przed rozstrzygnięciem postępowania przetargowego w ramach udzielanych wyjaśnień.” 
 

na: 
 

„8. Oświadczamy, iż oferowany przedmiot zamówienia posiada aktualne pozwolenia na 

dopuszczenie do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Zobowiązujemy się do przedstawienia, na każde żądanie Zamawiającego, aktualnych pozwoleń na 

dopuszczenie do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

także przed rozstrzygnięciem postępowania przetargowego w ramach udzielanych wyjaśnień.”; 
 

- Projekcie umowy (Załączniku nr 7 do SIWZ), w § 1 z: 

„W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na 

w zakresie procedury przetargowej: 

Joanna Kalisz - Referent d/s Zamówień Publicznych  



podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r.,  

poz. 907) w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości szacunkowej mniejszej od kwot 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 został wyłoniony Wykonawca do 

realizacji zadania „.Dzierżawa i autoryzowany serwis aparatu: biochemicznego oraz 

immunochemicznego wraz z odczynnikami” 
 

na: 
 

„1. Na zasadach określonych w niniejszej umowie, zawartej po przeprowadzeniu postępowania 

przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) 

w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 

określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w/w ustawy, Wykonawca 

wydzierżawia aparat biochemiczny/immunochemiczny i sprzedaje odczynniki (dotyczy 

Pakietu/ów: …) szczegółowo opisane pod względem rodzajowym i ilościowym w Załączniku nr 

1 stanowiącym integralną część niniejszej umowy za kwotę netto: ………………………… PLN 

plus podatek VAT …%, co daje kwotę brutto: ………………………… PLN (słownie: 

………………………… złotych …/100). 

2. Przedmiot niniejszej umowy obejmuje również autoryzowany serwis aparatu 

biochemicznego/immunochemicznego. 

3. Czynsz dzierżawny ustala się na kwotę netto: ………………………… PLN plus podatek VAT 

...%, co daje kwotę brutto: ………………………… PLN (słownie: ………………………… 

złotych …/100). 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszych ilości towaru niż podane w Formularzu 

asortymentowo - cenowym Wykonawcy, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy, 

uzależniając swoją decyzję od faktycznych potrzeb Zamawiającego występujących podczas 

obowiązywania niniejszej umowy. Z tego tytułu nie będą przysługiwały Wykonawcy żadne 

roszczenia poza roszczeniem o zapłatę za już dostarczony towar. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamawianego towaru w obrębie 

asortymentu określonego w danym pakiecie w Formularzu asortymentowo - cenowym 

Wykonawcy, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy, do kwoty określonej w ust. 1 

niniejszego paragrafu, co nie będzie stanowić zmian postanowień umowy w stosunku do treści 

oferty.”; 
 

- Projekcie umowy (Załączniku nr 7 do SIWZ), w § 2 z: 

„1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi dzierżawy aparatu 

biochemicznego/immunochemicznego (Pakiet…) 

2. Przedmiot niniejszej umowy obejmuje: 

a) dzierżawę aparatu 

b) odczynniki 

c) autoryzowany serwis” 
 

na: 
 

„Przedmiot niniejszej umowy obejmuje: 

1) dzierżawę aparatu biochemicznego/immunochemicznego, 

2) dostawę odczynników do w/w aparatu, 

3) autoryzowany serwis w/w aparatu.”; 

 

- Projekcie umowy (Załączniku nr 7 do SIWZ), w § 3 dodaje ust. 2, 3 o poniższej treści: 

„2. Dostawy odczynników odbywać się będą na koszt i ryzyko Wykonawcy do siedziby 

Zamawiającego (wraz z rozładunkiem do pomieszczeń magazynowych Laboratorium) na 

każdorazowe wezwanie Zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych od momentu złożenia 

zamówienia w godz. od 7:00 do 22:00 od poniedziałku do piątku. 



3. Jeżeli termin dostawy wypada w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy magazynu 

laboratorium dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie dostawy.”; 
 

- Projekcie umowy (Załączniku nr 7 do SIWZ), w § 4, ust. 6 z: 

„6. Wykonawca oddaje do użytkowania urządzenia, o których mowa w § 4 pkt 5 umowy, 

a Zamawiający je przyjmuje w dzierżawę.” 
 

na: 
 

„6. Wykonawca oddaje do użytkowania urządzenie, o których mowa w § 4 pkt 5 umowy, 

a Zamawiający je przyjmuje w dzierżawę.”; 

 

- Projekcie umowy (Załączniku nr 7 do SIWZ), w § 6 z: 

1. Strony ustalają, iż z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawcy przysługuje 

czynsz w wysokości …............ PLN miesięczne plus podatek VAT ... % w kwocie …..... PLN, 

co daje kwotę brutto …...................... PLN (słownie :....................................................... złotych 

…./100). 

2. Strony postanawiają, że podstawą do zapłaty wynagrodzenia będzie faktura VAT wystawiona na 

podstawie sporządzonego i zatwierdzonego przez przedstawiciela Zamawiającego 

bezusterkowego protokołu odbioru usług wykonanych w danym miesiącu kalendarzowym. 

Protokół, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym będzie każdorazowo załączany przez 

Wykonawcę do przedłożonej faktury.  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie płatne na rzecz Wykonawcy przelewem na 

wskazany na fakturze rachunek bankowy, w terminie 60 dni od daty otrzymania faktury. Za 

termin zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  

4. Opóźnienie przez Zamawiającego w terminie płatności do 90 dni kalendarzowych nie daje 

Wykonawcy prawa do powstrzymania się z wykonaniem niniejszej umowy.  

5. W przypadku wystąpienia zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy lub zwłoki w usunięciu wad 

stwierdzonych przy protokolarnym odbiorze wykonanych usług, wysokość wynagrodzenia 

przysługującego Wykonawcy zostanie pomniejszona o wysokość kar umownych ustaloną 

w oparciu o zapisy umieszczone w § 8 umowy. 

6. Wykonawca gwarantuje stałość cen oferowanych usług przez cały okres trwania umowy. 

7. Strony dopuszczają możliwość zmiany ceny brutto za wykonanie przedmiotu umowy wyłącznie 

w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT, na podstawie pisemnego aneksu do 

niniejszej umowy pod rygorem nieważności. 

8. Strony nie dopuszczają możliwości częściowego 

9.  fakturowania poszczególnych dostaw. Do poszczególnych dostaw Wykonawca dołączy 

dokumenty potwierdzające rodzaj, ilość i cenę towaru będących przedmiotem dostawy. Fakturę 

VAT Wykonawca wystawia nie częściej niż raz w miesiącu. Fakturę VAT Wykonawca 

wystawia nie później niż do 15 dnia każdego miesiąca, w którym dokonano dostawy towaru. 

10. W przypadku zmiany - wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie 

art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 

(Dz.U. 2002 nr 200 poz. 1679 z  późn. zm.), zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu, lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne  jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza zmianę cen za poszczególne elementy zamówienia. 

Zmiana cen jednostkowych – na podstawie wyników rokowań między Wykonawcą 

a Zamawiającym lub zaakceptowanej przez Zamawiającego kalkulacji wzrostu cen 

jednostkowych – zostanie wprowadzona do umowy w formie aneksu. 

11. Oferowany przedmiot umowy spełnia wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 

medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107 poz. 679 z późn. zm.). 

12. Oferowany przedmiot umowy posiada aktualne pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 

i używania na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 



13. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia, na każde żądanie Zamawiającego, aktualnych 

pozwoleń na dopuszczenie do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

14. Wykonawca zapewnia, iż oferowane materiały eksploatacyjne (odczynniki) są odpowiednie dla 

danego rodzaju sprzętu i będą w pełni współpracowały z nim. W przypadku awarii z winy 

dostarczonego materiału eksploatacyjnego (odczynników) Wykonawca zobowiązuje się do 

naprawy urządzenia w autoryzowanym serwisie producenta sprzętu i pokrycia w całości szkód, 

jakie awaria ta spowodowała oraz, że wszelkie wymagane ekspertyzy związane z oceną 

kwestionowanych, a dostarczonych przez Wykonawcę materiałów eksploatacyjnych 

(odczynników) przeprowadzi na własny kosz, oraz przejmie obowiązki związane z gwarancją, 

jeżeli zostanie utracona. Wykonawca na czas naprawy dostarczy sprzęt zastępczy o parametrach 

nieodbiegających od uszkodzonego urządzenia i niewymagający instalacji dodatkowych 

sterowników na stanowiskach wykorzystujących to urządzenie. 
 

na: 
 

1. Wykonawca gwarantuje stałość cen oferowanego towaru przez cały okres trwania niniejszej 

umowy. 

2. Strony dopuszczają możliwość zmiany ceny brutto przedmiotu niniejszej umowy wyłącznie 

w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT, na podstawie pisemnego aneksu do 

niniejszej umowy pod rygorem nieważności. 

3. W przypadku zmiany - wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie 

art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 

(Dz.U. 2002 nr 200 poz. 1679 z  późn. zm.), zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu, lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne  jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza zmianę cen za poszczególne elementy zamówienia. 

Zmiana cen jednostkowych - na podstawie wyników rokowań między Wykonawcą 

a Zamawiającym lub zaakceptowanej przez Zamawiającego kalkulacji wzrostu cen 

jednostkowych – zostanie wprowadzona do umowy w formie aneksu. 

4. Termin płatności Strony ustaliły na 60 (słownie: sześćdziesiąt) dni, licząc od dnia doręczenia 

prawidłowej faktury (pod względem merytorycznym i formalnym) do siedziby Zamawiającego. 

5. Opóźnienie przez Zamawiającego w terminie płatności do 90 dni kalendarzowych nie daje 

Wykonawcy prawa do powstrzymania się z wykonaniem niniejszej umowy. 

6. Należność będzie przekazywana na konto Wykonawcy w …………… nr rachunku: ……………. 

7. Za datę płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

8. Zapłata przez Zamawiającego należności za wykonane dostawy zostanie w pierwszej kolejności 

zaliczona przez Wykonawcę na poczet zaległego świadczenia głównego. 

9. Do poszczególnych dostaw Wykonawca dołączy dokumenty potwierdzające rodzaj, ilość i cenę 

towaru będących przedmiotem dostawy. Fakturę VAT Wykonawca wystawia nie częściej niż raz 

w miesiącu. Fakturę VAT Wykonawca wystawia nie później niż 15 dnia miesiąca następującego 

po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru. 

10. Oferowany przedmiot umowy spełnia wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 

medycznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 876). 

11. Oferowany przedmiot umowy posiada aktualne pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 

i używania na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

12. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia, na każde żądanie Zamawiającego, aktualnych 

pozwoleń na dopuszczenie do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

13. Wykonawca zapewnia, iż oferowane materiały eksploatacyjne (odczynniki) są odpowiednie dla 

danego rodzaju sprzętu i będą w pełni współpracowały z nim. W przypadku awarii z winy 

dostarczonego materiału eksploatacyjnego (odczynników) Wykonawca zobowiązuje się do 

naprawy urządzenia w autoryzowanym serwisie producenta sprzętu i pokrycia w całości szkód, 



jakie awaria ta spowodowała oraz, że wszelkie wymagane ekspertyzy związane z oceną 

kwestionowanych, a dostarczonych przez Wykonawcę materiałów eksploatacyjnych 

(odczynników) przeprowadzi na własny kosz, oraz przejmie obowiązki związane z gwarancją, 

jeżeli zostanie utracona. Wykonawca na czas naprawy dostarczy sprzęt zastępczy o parametrach 

nieodbiegających od uszkodzonego urządzenia i niewymagający instalacji dodatkowych 

sterowników na stanowiskach wykorzystujących to urządzenie. 
 

W związku z powyższymi zmianami w treści SIWZ, Zamawiający, działając na podstawie 

art. 12a Ustawy PZP, przedłuża termin składania ofert: 

- nowy termin składania ofert - 16.10.2015 r. godz. 13:00, 

- nowy termin otwarcia ofert - 16.10.2015 r. godz. 13:30. 
 

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

treść SIWZ w: 

- pkt XVII.10. z: 

„10. Wykonawca umieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego oraz 

opisanej w następujący sposób: 
 

„Oferta na: Dzierżawę i autoryzowany serwis aparatu: biochemicznego oraz immunochemicznego 

wraz z odczynnikami dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie 

Chorych w Rybniku - Pakiet ……” 
 

NIE OTWIERAĆ przed 02.10.2015 r. godz. 1330, znak sprawy: DZp.DLLb.394.1.2015” 
 

na: 
 

„10. Wykonawca umieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego oraz 

opisanej w następujący sposób: 
 

„Oferta na: Dzierżawę i autoryzowany serwis aparatu: biochemicznego oraz immunochemicznego 

wraz z odczynnikami dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie 

Chorych w Rybniku - Pakiet ……” 
 

NIE OTWIERAĆ przed 16.10.2015 r. godz. 1330, znak sprawy: DZp.DLLb.394.1.2015”; 
 

- pkt XVIII.1 z: 

„1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w Dziale Zamówień publicznych, na II 

piętrze, w pokoju nr 17, do dnia 02.10.2015 r. do godz. 1300 (pokój czynny od poniedziałku do 

piątku w godz. od 700 do 1430).” 
 

na: 
 

„1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w budynku Administracji, w Biurze 

Pracownika ds. Zamówień publicznych - II piętro, pokój nr 17, do dnia 16.10.2015 r. do godz. 1300 

(pokój czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 700 do 1430).”; 
 

- pkt XVIII.3. z: 

„3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.10.2015 r. o godz. 1330, w siedzibie Zamawiającego, w Dziale 

Zamówień publicznych, na II piętrze, w pokoju nr 17.” 
 

na: 
 

„3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.10.2015 r. o godz. 1330, w siedzibie Zamawiającego, w budynku 

Administracji, w Biurze Pracownika ds. Zamówień publicznych - II piętro, pokój nr 17.”. 
 

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

zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu. 
 



Zamawiający dołącza do niniejszego pisma: 

- SIWZ po zmianach z dnia 9.10.2015 r., 

- Formularz asortymentowo - cenowy (Załącznik nr 1 do SIWZ) po zmianach z dnia 9.10.2015 r., 

- Formularz oferty (Załącznik nr 2 do SIWZ) po zmianach z dnia 9.10.2015 r., 

- Projekt umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ) po zmianach z dnia 9.10.2015 r. 
 

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako 

integralną część SIWZ. 

 

 

 

 Z poważaniem 

 

 

 

 

 


