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Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  

Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku 
 

Zdrowie Pacjenta naszą największą wartością 
 

DZp.LLb.660.661.663.707.1.2016 Rybnik, 26.01.2017 r. 

  

 

Do wszystkich Wykonawców 

 

 

Dotyczy: zamówienia publicznego zorganizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na 

dzierżawę analizatorów wraz z dostawami odczynników, dzierżawę czytnika moczu 

wraz z dostawami pasków do analizy moczu oraz dostawy odczynników, sprzętu 

laboratoryjnego i międzynarodowej kontroli jakości dla potrzeb SP ZOZ 

Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku 

(DZp.LLb.660.661.663.707.1.2016) 

 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 1 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 1 

Z DNIA 26.01.2017 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 2015 r. poz. 2164 ze zm.), wyjaśnia co następuje 

oraz wprowadza do SIWZ następujące zmiany: 
 

Pytanie 1 (Pakiet 2) 

Czy Zamawiający w uwagach dotyczących przedmiotu zamówienia, w punkcie k) dopuści mocz 

kontrolny od innego producenta niż analizator i paski testowe, ale materiały te stanowią spójny 

system analityczny i są wymagane do stosowania przez producenta czytnika i pasków? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 

Pytanie 2 (Pakiet 5) 

Czy Zamawiający wydzieli  pozycję nr 15 Rotor 120 celkowy do analizatora biochemicznego 

BA-400 firmy BioSystems dzierżawionego przez Zamawiającego  z pakietu nr 5 Sprzęt 

laboratoryjny i  jednorazowego użytku? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 

Pytanie 3 (Pakiet 7) 

Czy Zamawiający dopuści odczynnik do oznaczania APTT z krzemionką, stabilny po otwarciu 30 

dni w temperaturze 2-80C? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 

Pytanie 4 (Pakiet 7) 

Czy Zamawiający dopuści odczynnik do PT w postaci liofilizatu  we wspólnym roztworze 

z chlorkiem wapnia o stabilności odczynnika roboczego 5 dni w temperaturze temperaturze 2-80C? 
 



Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 

Pytanie 5 (Pakiet 7) 

Czy Zamawiajacy dopuści odczynnik do oznaczania fibrynogenu  zawierajacy  trombinę wołową 

(~80NIH) ze stabilizatorami, stabilny 30  dni w temperaturze 2-80C? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 

Pytanie 6 (Pakiet 6) 

Czy Zamawiający wyrazi zgode na kontrolę pakowaną: 

1) kardiologiczna 12x1,5ml 

2) koagulologia 12x1ml 

3) mocz paski 12x12ml  

4) biochemia 12x5ml 

5) Hematologia 3 x 2ml razy 4 dostawy w roku czyli 12x2ml 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 

Pytanie 7 (Pakiet 6) 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby kontrola do moczu wykonywana była jak wszystkie pozostałe 

1 raz w miesiącu? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 

Pytanie 8 

Prosimy o ujednolicenie zapisów dotyczących terminu składania zamówień na dostawy materiałów 

eksploatacyjnych. Zgodnie z §2 ust. 2 Projektu umowy „Dostawy materiałów eksploatacyjnych 

odbywać się będą (...) od momentu otrzymania przez Wykonawcę zamówienia w godz. od 7:00 do 

21:00 od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy”. 

Z uwagi na powyższe prosimy o modyfikację niniejszego zapisu SIWZ poprzez zastąpienie 

wyrażenia „od poniedziałku do soboty” na „od poniedziałku do piątku”. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy, zmienia treść SIWZ w pkt XVII.3. 

SIWZ. 
 

Pytanie 9 (Formularz oferty) 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie w treści Formularza Ofertowego jedynie tych 

punktów dotyczących poszczególnych części, na które Wykonawca składa ofertę, dzięki czemu 

oferta będzie miała bardziej przejrzysty charakter? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza pozostawienie w treści Formularza oferty jedynie tych punktów 

dotyczących poszczególnych części, na które Wykonawca składa ofertę. 
  

Ponadto, 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: 03.02.2017 r., godz. 13:00. 

Nowy termin otwarcia ofert: 03.02.2017 r., godz. 13:30. 
 

W związku z powyższym, 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 zmianach z dnia 26.01.2017 r. 

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

integralną część SIWZ. 

Treść pozostałych zapytań wraz z odpowiedziami zostanie po ich ustaleniu opublikowana na 

stronie internetowej Zamawiającego. 

 

 

 

 Z poważaniem 

  

Dyrektor Szpitala 

Andrzej Krawczyk 

 

 

 

 


