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Wszyscy Zainteresowani Wykonawcy 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego znak sprawy SZP 3820 – 43/20 na dostawę odczynników wraz z 

dzierżawą analizatorów hematologicznych, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych: 

ogłoszenie o zamówieniu nr 774351-N-2020 z dnia 30.12.2020 r.  

 
Zamawiający Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza 

w Choroszczy, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z  2019r. poz. 1843) publikuje treść zapytań i udziela 

następujących wyjaśnień: 

 

1) Prosimy o doprecyzowanie sposobu wyliczenia materiału kontrolnego. W Załączniku nr 2-1 

Zamawiający wymaga obliczenia materiału kontrolnego na jednym poziomie referencyjnym 

(N)- 5x na tydzień, natomiast w Załączniku nr 3-1 w opisie sposobu obliczania ceny oferty 

wymaga materiału kontrolnego na trzech (L, N, P) poziomach referencyjnych, ( N, L i P 

zamiennie 4-5  x / tydzień). 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że prawidłowy sposób wyliczenia materiału kontrolnego 

to: Materiały kontrolne  (N), ( L) i (P) zamiennie 4-5 x na tydzień.  

W załączeniu poprawiony Załącznik nr 2 do SIWZ. 

 

2) Czy Zamawiający oczekuje analizatorów, każdy z podajnikiem na co najmniej 50 probówek 

oraz kompatybilnego zarówno z próżniowym, jak i próżniowo-aspiracyjnym systemem 

pobierania krwi? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje takich analizatorów. 

 

3) Pkt. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie analizatora 21 parametrowego, 

dokonującego różnicowania krwinek białych na 5 populacji : neutrocyty, monocyty, 

eozynocyty, bazocyty, limfocyty, wyrażone w wartościach względnych ( % ) oraz 

bezwzględnych ( liczbowych ), takich jak: WBC, NE%, LY%, MO%, EO%, BA%, NE#, 

LY#, MO#, EO#, BA#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, RDW-SD, PLT, 

MPV oraz mierzącego parametry RUO (LHD, MAF, PCT, IMM)? 

Odpowiedz : Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 

 

4) Pkt 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie analizatora, wykorzystującego 

intuicyjny system ikon w języku angielskim oraz posiadającego instrukcję obsługi w języku 

polskim? 

Odpowiedz : Zamawiający nie wyraża zgody.   

 

5) ROZDZIAŁ XIV. KRYTERIA OCENY OFERT Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 

wydłużenie czasu dostawy jednego z analizatorów do 6 tygodni, podczas gdy drugi jest 



dostępny niezwłocznie? Z uwagi na fakt ogłoszenia przetargu na początku roku, stworzy to 

możliwość dostarczenia urządzenia wyprodukowanego w pierwszych dwóch miesiącach 

2021? 

Odpowiedz : Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytania do umowy: 

6) § 3 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu w następujący sposób:  

1. Dostawy odczynników będą realizowane przez Wykonawcę w terminie 5 dni roboczych od 

daty złożenia zamówienia (pisemnie lub e-mail) przez Kierownika Działu Diagnostyki 

Laboratoryjnej lub osobę przez niego wyznaczoną…”? 

 

Odpowiedz : Zamawiający nie wyraża zgody. 

Zamawiający dokonuje uszczegółowienia  zapisu § 3 ust 1 projektu umowy poprzez określenie 

terminu dostawy: Dostawy odczynników będą realizowane przez Wykonawcę w terminie 3 dni 

roboczych od daty złożenia zamówienia. 

7) § 3 ust. 5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu w następujący sposób: ,,… 

jeżeli reklamacja zostanie uznana, towar wolny od wad dostarcza się w ciągu 3 dni roboczych 

(pon. – pt.) od powiadomienia Zamawiającego o uwzględnieniu reklamacji.”? 

Odpowiedz : Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

8)  § 3 ust.15 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu w następujący sposób 

„W przypadku wystąpienia: trzykrotnej awarii tego samego elementu w okresie 6 m-cy, wady 

nieusuwalnej aparatu lub innych przyczyn sprzeciwiających się zasadności naprawy (np. 

naprawa nie jest ekonomicznie uzasadniona) Wykonawca zobowiązany jest wymienić aparat 

na inny wypełni sprawny o parametrach i właściwościach nie gorszych niż aparat 

zastępowany.” 

Odpowiedz : Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

9)  § 4 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu w następujący sposób: 

„W przypadku, gdy Wykonawca lub Zamawiający rozwiąże lub odstąpi od Umowy w całości 

lub w niewykonanej części z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kare umowę w wysokości 10% niezrealizowanej części 

umowy (wynagrodzenia Wykonawcy) netto.”? Uzasadnienie: W przypadku rozwiązania/ 

odstąpienia od umowy na etapie np. zrealizowania umowy w 90%, kara ta winna być liczona 

od części, której Wykonawca nie zrealizował. Kara liczona od wartości całej umowy, staje się 

wówczas nieadekwatna do ewentualnego uchybienia Wykonawcy. 

Odpowiedz : Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

10)  § 4 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości kary umownej na 0,2% 

wartości niezrealizowanej części umowy? 

Odpowiedz : Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Zamawiający informuje, że dokonane zmiany treści SIWZ  nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia 

o zamówieniu.  

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.  

 

 

Dyrektor Zakładu 


