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           Wykonawcy ubiegający się 
           o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawa odczynników wraz z dzierżawą 
analizatorów dla Laboratorium Centralnego SP ZZOZ w Kozienicach”, Nr sprawy: 13/PN/ND.ZP/2017

Działając na podstawie art.38 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. 
Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający informuje że zwrócono się do niego z prośbą o wyjaśnienie 
n/w zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie Nr 1 dotyczy zadania Nr 5
Czy Zamawiający opisując w tabeli parametry techniczno-jakościowe w puntach od 3 do 10 ma na myśli zestawy 
ELISA do oznaczania przeciwciał przeciwko Borrelia?                                                     
Odp.: Tak

Pytanie Nr 2 dotyczy  Załącznika Nr 1  do SIWZ
Czy Zamawiający wyraża zgodę na pozostawienie w formularzu ofertowym  w załączniku Nr 1 do SIWZ, zapisów 
dotyczących tylko tych zadań, na które Wykonawca będzie składał ofertę? Pozostałe części zostaną usunięte.            
Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie Nr 3 dotyczy zadania Nr 1 poz 5-6, 8, 11-12, 14
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące terminy ważności: zadanie Nr 1 poz. 5-6, 8, 11-12, 14 - min. 4 
miesiące od daty dostawy do Zamawiającego?
Odp.:Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie Nr 4 dotyczy zadania Nr 1
Czy Zamawiający dopuści by jedno z badań (CD A/B) było wykonywane w czasie 75 minut?                                     
Odp.:  Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 5 dotyczy zadania Nr 1
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu od przyjęcia zgłoszenia do podjętej naprawy 
do 48 godzin roboczych?                                                                         
Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 6 dotyczy zadania Nr 1
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu usunięcia awarii do 48 godzin? Po tym okresie Wykonawca 
będzie zobowiązany dostarczyć bez dodatkowej opłaty aparat zastępczy. 
Odp.: Tak, Zamawiający  wyraża zgodę na wydłużenie czasu usunięcia awarii do 48 godzin.



Pytanie Nr 7  dotyczy wzoru umowy 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do umowy klauzuli waloryzacyjnej w myśl art. 142 ust. 5 ustawy
Pzp? 
Odp.:  Tak, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do umowy klauzuli waloryzacyjnej:
1. Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy w następujących warunkach:
1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług,
2) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 
3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r., o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) 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.
2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt.1 wykonawca składa pisemny wniosek o 
zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu 
w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług.
Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty 
wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy.
3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt.2 wykonawca składa pisemny wniosek o 
zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu 
w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien 
zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia 
wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy 
wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany minimalnego 
wynagrodzenia za pracę na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe 
koszty realizacji zamówienia, które wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości 
płacy minimalnej. Nie będą akceptowane koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzeń pracowników 
wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za 
pracę. 
4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt.3 wykonawca składa pisemny wniosek o 
zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie 
zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki 
na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne 
i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności 
wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia 
wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 1 pkt. 3, na kalkulację ceny 
ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które 
wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 pkt.3. 
5. Zamawiający po zaakceptowaniu wniosków, o których mowa w ust.3, wyznacza datę podpisania aneksu do 
umowy.
6. Zamiana umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych po dacie 
zawarcia aneksu do umowy, o którym mowa w ust.5.
7. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 pkt.3, na koszty wykonania zamówienia 
należy do wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez zamawiającego. 

Pytanie Nr 8  dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 1 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie postanowienia umownego §4 ust. 1? 
Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie Nr 9  dotyczy  wzoru umowy § 4  ust. 2
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie postanowienia umownego §4 ust. 2? 
Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie Nr 10 dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 3
Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu §4 ust. 3 na: ,,Zapłata należności nastąpi po dostawie 
przelewem w terminie 60 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury”? 
Odp.: Tak, Zamawiający modyfikuje zapis §4 ust. 3 na: „Zapłata należności nastąpi po dostawie przelewem 
w terminie 60 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.”

Pytanie Nr 11  dotyczy  wzoru umowy § 4 ust.4



Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu § 4 ust.4 na:,,Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT, 
jest uprawniony do otrzymania faktury VAT i upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury bez jego podpisu.”?
Odp.: Tak, Zamawiający modyfikuje zapis §4 ust. 4 na: Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT, jest 
uprawniony do otrzymania faktury VAT i upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury bez jego podpisu.

Pytanie Nr 12  dotyczy  wzoru umowy § 4 ust 5
Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu § 4 ust 5 na: ,,Zamawiający otrzyma od Wykonawcy fakturę
posiadającą adnotację powołującą się na niniejszą umowę.”?
Odp.: Tak, Zamawiający modyfikuje zapis § 4 ust. 5 na: „Zamawiający otrzyma od Wykonawcy fakturę 
posiadającą adnotację powołującą się na niniejszą umowę.”

Pytanie Nr 13  dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 1 pkt 1
Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: ,, w wysokości 5% niezrealizowanej części 
wynagrodzenia umownego, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada 
Wykonawca.”?
Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 14 wzoru umowy§ 6 ust. 1 pkt  2
Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 0,1 % wynagrodzenia umownego za 
daną część dostawy nie dostarczonego w terminie przedmiotu umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia? 
Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 15  dotyczy zadania Nr 2
Czy Zamawiający w Zadaniu nr 2 wyrazi zgodę na dopuszczenie analizatora w którym barwę i klarowność ocenia 
użytkownik za pomocą czytnika kodów kreskowych z tabeli koloru i klarowności (kartka formatu A4)? 
Odp.:Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 16  dotyczy zadania Nr 6
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie jak często i na ilu poziomach Zamawiający planuje wykonywać oznaczenia 
kontrolne?
Odp.: Zamawiający planuje wykonywać oznaczenia kontrone raz dziennie na jednym poziomie, na 
przemiennie.

Pytanie Nr 17  dotyczy  wzory umowy  § 2 ust. 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?
Odp.:Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 18  dotyczy wzoru umowy § 3 ust. 3 
 Czy Zamawiający dopuści, aby zamówienia były składane także za pośrednictwem poczty elektronicznej?
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 19  dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?
Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 20  dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu ważności na 6 m-cy?
Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie Nr 21  dotyczy wzoru umowy § 8 ust. 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin dostawy analizatora wynosił  21 dni od daty podpisania umowy a termin
ich instalacji 7 dni od daty dostarczenia?
Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 22  dotyczy wzoru umowy § 8 ust. 9 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ,,bezpłatnie'' na ,,w ramach czynszu dzierżawnego''?
Odp.:Tak, Zamawiający wyraża zgodę.



Pytanie Nr 23  dotyczy wzoru umowy §  8 ust. 12 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na na zmianę ,,godzin'' na ,,godzin w dni robocze''?
Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 24 dotyczy wzoru umowy § 9 ust. 1 pkt 1)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby 
wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dot. niezrealizowanej części umowy?
Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 25  dotyczy wzoru umowy § 9 ust. 1 pkt 2) - 3)
 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”?
Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 26  dotyczy wzoru umowy § 9
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie 
odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.’’
Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 27  dotyczy wzoru umowy §12 ust. 1 pkt 2) 
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?
Odp.:Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie Nr 28  dotyczy wzoru umowy § 13
Czy na podstawie art. 31 ustawy z  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze 
zm.)-  Zamawiający- jako administrator danych osobowych,  które mogą znajdować się na aparatach będących 
przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z umowy o 
udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie usług 
serwisowych może mieć  dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych 
osobowych? 
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie Nr 29  dotyczy  zadania Nr 4
Czy Zamawiający dopuści analizator z możliwością oznaczania poziomu fibrynogenu wyłącznie klasyczną metodą
Claussa? 
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza .

Pytanie Nr 30  dotyczy zadania Nr 4
Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie odczynnika do ATIII w postaci liofilizatu?
Odp.:Tak, Zamawiający dopuszcza .

Pytanie Nr 31  dotyczy zadania Nr 4
Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie odczynnika do APTT wyprodukowanego w oparciu o naturalne 
fosfolipidy, przy zachowaniu wszystkich pozostałych wymogów dotyczących odczynnika. Biorąc pod uwagę jakość
uzyskania wyników, syntetyczne czy naturalne fosfolipidy użyte do produkcji odczynnika, nie mają żadnego 
znaczenia w odniesieniu do diagnostyki pacjenta?
Odp.:Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 32  dotyczy zadania Nr 4
Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie odczynnika do D-dimer z możliwością wykonania 40 oznaczeń z jednej 
fiolki (stabilność odczynnika na pokładzie analizatora 14 dni)?
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 33 dotyczy zadania Nr 4
Czy Zamawiający dopuszcza jako rozwiązanie równoważne zaoferowanie testu do D-dimerów  wysokoczułego z
podaną w dołączonym do oferty oficjalnym oświadczeniu producenta czułością kliniczną i negatywną wartością
predykcyjną do wykluczania ŻChZZ wynoszącą nie mniej niż 97%?



Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 34  dotyczy zadania Nr 4
Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiału kontrolnego dla PT, APTT, Fibrynogenu i AT III stabilnego 4h 
w temp pokojowej z możliwością mrożenia?
Odp.:Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 35  dotyczy zadania Nr 4
Czy Zamawiający oczekuje analizatora w którym próbki podawane będą na statywach?
Odp.: Tak, Zamawiający oczekuje analizatora w którym próbki podawane będą na statywach.

Pytanie Nr 36 dotyczy zadania Nr 4
Czy Zamawiający oczekuje, aby analizator został podłączony do nowej stacji roboczej?
Odp.:Zamawiający dopuszcza dostarczenie nowej stacji roboczej z oprogramowaniem Windows 10.

Pytanie Nr 37 dotyczy zadania Nr 4
Z jaką częstotliwością dla poszczególnych parametrów będą wykonywane badania kontrolne?
Odp.:Badania kontrone będą wykonywane raz dziennie, na jednym poziomie dla poszczególnych 
parametrów.

Pytanie Nr 38  dotyczy zadania Nr 4
Czy  Zamawiający  dopuści  odczynnik  do  fibrynogenu  z  liniowością  40  –  1000  mg/dl  w  max.  drugim
automatycznym rozcieńczeniu (zakres pomiarowy w pierwszym oznaczeniu 100 – 500 mg/dl)?
Odp.:Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 39  dotyczy zadania Nr 9 tabela „Ilość badań” , kolumna 4 
Prosimy o doprecyzowanie, czy w tabeli „Ilość badań”, w kolumnie 4 o nazwie „Koszt badań w ciągu 36 miesięcy”,
poz. 1 należy wpisać łączną wartość brutto odczynników, kalibratorów, kontroli i materiałów zużywalnych oraz 
dzierżawę systemu do elektroforezy wynikającą z sumowania tabel nr 1 i 2, w których wyszczególniono wszystkie 
odczynniki i akcesoria niezbędne do wykonania 2500 badań w ciągu 36 m-cy?
Odp.: Tak, w tabeli „Ilość badań”, w kolumnie 4 o nazwie „Koszt badań w ciągu 36 miesięcy”, poz. 1 należy 
wpisać łączną wartość brutto odczynników, kalibratorów, kontroli i materiałów zużywalnych oraz dzierżawę 
systemu do elektroforezy wynikającą z sumowania tabel nr 1 i 2, w których wyszczególniono wszystkie 
odczynniki i akcesoria niezbędne do wykonania 2500 badań w ciągu 36 m-c.

Pytanie Nr 40  dotyczy zadania Nr 9 - tabela „Ilość badań” , kolumna 5 
Prosimy o doprecyzowanie, czy w tabeli „Ilość badań”,  w kolumnie 5 o nazwie „Nazwa i ilość odczynników 
i  akcesoriów  niezbędnych  do  wykonania  badań  przez  okres  36  m-cy”,  poz.  1  wystarczy  wpisać  ogólnie:
„Odczynniki,  kalibratory  i  surowice  kontrolne,  materiały  zużywalne,  pomocnicze  i  akcesoria  wraz  z
dzierżawą systemu wyszczególnione w powyższych tabelach”,  bez podawania nazw i  ilości skoro wszystkie
nazwy i ilości poszczególnych odczynników i akcesoriów zostaną wyszczególnione w tabeli głównej 1 i 2?
Odp.:  Tak, w tabeli „Ilość badań”,  w kolumnie 5 o nazwie „Nazwa i ilość odczynników 
i akcesoriów niezbędnych do wykonania badań przez okres 36 m-cy”, poz. 1 wystarczy wpisać ogólnie: 
„Odczynniki, kalibratory i surowice kontrolne, materiały zużywalne, pomocnicze i akcesoria wraz z 
dzierżawą systemu wyszczególnione w powyższych tabelach.

Powyższe wyjaśnienia udzielone przez Zamawiającego modyfikują zapisy specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawa odczynników wraz  z
dzierżawą analizatorów dla Laboratorium centralnego  SP ZZOZ w Kozienicach (II)”, Nr sprawy: 
13/PN/ND.ZP/2017

                                                                                                                                  ZATWIERDZAM:        

mgr Jarosłwa Pawlik            
Dyrektor SP ZZOZ w Kozienicach 

(podpis i pieczęć na oryginale)    
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