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Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie 
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Konin, 24.10.2019 r. 
WSZ-EP-38/1036/2019     

                          wg rozdzielnika    
WYJAŚNIENIA DO SIWZ 

 
Dotyczy przetargu nieograniczonego powyżej 221 000 euro na dostawę odczynników  
wraz z dzierżawą analizatorów do badań biochemiczno-immunochemicznych, 
hematologicznych i koagulologicznych, nr sprawy: WSZ-EP-38/2019 
 
                                                     
W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi 
SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), uprzejmie wyjaśniamy:  
 
Dot. Zał. nr 3.1 do SIWZ 38/2019, Warunki gwarancji, serwisu i inne, lp. 3 
1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu: "5 godzin" na "5 godzin w dni robocze"? 
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 
 
Dot. Zał. nr 3.1 do SIWZ 38/2019, Warunki gwarancji, serwisu i inne, lp. 11 
2. Prosimy o weryfikację zapisu: "Oprogramowanie zapewnia możliwość podłączenia również 
innych analizatorów pracujących w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej".  Postępowanie nie 
dotyczy dostarczenia systemu informatycznego. 
Odpowiedź:  Zamawiający wykreśla zapisy punktu 11. Modyfikację w tym zakresie oraz 
zmodyfikowane załączniki uwzględniające powyższą zmianę, Zamawiający udostępni na swojej 
stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na platformie zakupowej 
www.platformazakupowa.pl. 
 
Dot. Zał. nr 3.1 do SIWZ 38/2019, Warunki gwarancji, serwisu i inne, lp. 13 
3. Prosimy o weryfikację zapisu "Dla systemu informatycznego - bezpłatny serwis w czasie trwania 
umowy wraz z akcesoriami do napraw i przeglądów. " Postępowanie nie dotyczy dostarczenia 
systemu informatycznego. 
Odpowiedź:  Zamawiający modyfikuje zapisy w zakresie punktu 13, który otrzymuje 
brzmienie: „Dla oferowanego sprzętu komputerowego - bezpłatny serwis w czasie trwania 
umowy wraz z akcesoriami do napraw i przeglądów.” Modyfikację w tym zakresie oraz 
zmodyfikowane załączniki uwzględniające powyższą zmianę, Zamawiający udostępni na swojej 
stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na platformie zakupowej 
www.platformazakupowa.pl. 
 
Dot, Projekt umowy – dzierżawa, par. 4, pkt. 14 
4. Prosimy o weryfikację zapisu „ Wydzierżawiający we własnym zakresie wykona podłączenia 
oferowanych do dzierżawy analizatorów oraz pracujących już w laboratorium analizatorów.” i 
zastąpienie go zapisem „Wydzierżawiający we własnym zakresie wykona podłączenia oferowanych 
do dzierżawy analizatorów.” 
5. Odpowiedź:  Zamawiający modyfikuje § 4 ust. 14 projektu umowy nr 38/2019 – dzierżawa 
analizatorów, który otrzymuje następujące brzmienie: „Wydzierżawiający we własnym 
zakresie wykona podłączenia oferowanych do dzierżawy analizatorów.” Modyfikację w tym 
zakresie oraz zmodyfikowane załączniki uwzględniające powyższą zmianę, Zamawiający 
udostępni na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na platformie zakupowej 
www.platformazakupowa.pl. 
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Dot. Pakietu 1, Zał. nr 3.1 do SIWZ 38/2019 Lp.10 
5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, na zaoferowanie jednego odczynnika, dla którego odczynnik 
wstępny przed użyciem musi zostać odpowiednio przygotowany (rozpuszczenie liofilizatu)? 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza powyższe i w związku z tym modyfikuje zapis punktu 10 
Załącznika nr 3.1 do SIWZ. Modyfikację w tym zakresie oraz zmodyfikowane załączniki 
uwzględniające powyższą zmianę, Zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej 
www.szpital-konin.pl oraz na platformie zakupowej www.platformazakupowa.pl. 
 
Dot. Pakietu 1 Zał.nr 2.1 do siwz 38/2019 IMMUNOCHEMIA Lp.33. 
6. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma na myśli możliwość wykonywania oznaczeń anty-
TSHR  (autoprzeciwciał przeciwko receptorowi TSH) 
Odpowiedź:  Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
Dot. Pakietu 1, pkt. 13 i 23 wymogów dla platform, zał. nr 3.1 do SIWZ 38/2019: 
7. Prosimy o doprecyzowanie, czy w związku z wymogiem identyfikacji odczynników za pomocą 
czytnika kodów lub innej technologii Zamawiający dopuszcza czytnik kodów RFID do identyfikacji 
odczynników?  
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza powyższe, w związku z tym modyfikuje zapisy punktu 13 
i 23 Załącznika nr 3.1 do SIWZ . Modyfikację w tym zakresie oraz zmodyfikowane załączniki 
uwzględniające powyższą zmianę, Zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej 
www.szpital-konin.pl oraz na platformie zakupowej www.platformazakupowa.pl. 
 
Dot. Pakietu 1, pkt. 27 wymogów dla platform, zał. nr 3.1 do SIWZ 38/2019:  
8. Prosimy o potwierdzenie, czy zakres pomiarowy dla CRP 0,3-350 mg/L spełni wymagania 
Zamawiającego?   
Odpowiedź:  Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
Dot. Pakietu 1, pkt. 6 warunków gwarancji, serwisu i innych, zał. nr 3.1 do SIWZ 38/2019: 
9. Czy Zamawiający dopuści aby szczegółowy opis postępowania z odczynnikami i materiałami 
kontrolnymi był potwierdzony ulotkami odczynników i kontroli?     
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza powyższe i w związku z tym modyfikuje zapisy załącznika 
nr 3.1 do SIWZ 38/2019 – Tabeli Warunki gwarancji, serwisu i inne w zakresie punktu 6. 
Modyfikację w tym zakresie oraz zmodyfikowane załączniki uwzględniające powyższą zmianę, 
Zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na platformie 
zakupowej www.platformazakupowa.pl. 
 
Dot. poz.19 formularza cenowego, Zał. nr 2.1 do SIWZ 38/2019:     
10. W związku z dopuszczeniem możliwości zaoferowania odczynnika do UIBC z którego wyliczana 
jest wartość parametru TIBC, czy należy do wyspecyfikowanej ilości oznaczeń żelaza doliczyć ilość 
potrzebną na wykonanie testu TIBC?  
Odpowiedź:  Zamawiający informuje, że w wyspecyfikowanej ilości oznaczeń żelaza uwzględnił 
ilość testów potrzebnych na wykonanie testów TIBC. 
 
Dot. Załącznik nr 4 do SIWZ - projekt umowy - dostawa odczynników 
11. Par. 2 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 może być dokładne określenie 
terminu płatności. 
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 
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12. Par. 4 ust. 2, ust. 4, ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin dostawy, wymiany, 
realizacji reklamacji wynosił 5 dni? 
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 
 
13. Par. 4 ust. 7 Pakiet nr 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin ważności przedmiotu umowy 
wynosił minimum 6 miesięcy od dnia dostawy? 
Uzasadnienie: 
Zamawiający może składać zamówienia bez ograniczeń i w dowolnej częstotliwości, dlatego 
proponowany termin ważności wydaje się być wymaganiem zbyt wygórowanym. 
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 
 
14. Par. 6 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: 
„Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary 
umownej.’’ 
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 
 
15. Par. 6 ust. 1 pkt 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”? 
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 
 
16. Par. 6 ust. 4 Pkt 1, Pkt 4-6 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:  Zgodnie z SIWZ. 
 
Dot. Załącznik nr 5 do SIWZ - projekt umowy - dzierżawa analizatorów 
17. Par. 2 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 może być dokładne określenie 
terminu płatności. 
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 
 
18. Par. 4 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie niniejszego postanowienia 
umowy poprzez wskazanie liczby osób, które mają zostać poddane szkoleniu, o którym mowa w 
niniejszym postanowieniu umowy? 
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje § 4 ust. 1 projektu umowy nr 38/2019 – dzierżawa 
analizatorów, który otrzymuje następujące brzmienie: „Wydzierżawiający dostarczy, wyładuje 
i zainstaluje przedmiot dzierżawy w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. dr. Romana 
Ostrzyckiego w Koninie oraz dokona przeszkolenia maksymalnie 25 pracowników, na swój 
koszt i odpowiedzialność. Termin dostawy w dni robocze od poniedziałku do piątku w 
godzinach od 8:00 do 14:00.” Modyfikację w tym zakresie oraz zmodyfikowane załączniki 
uwzględniające powyższą zmianę, Zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej 
www.szpital-konin.pl oraz na platformie zakupowej www.platformazakupowa.pl. 
 
19. Par. 4 ust. 2 W związku z postanowieniem zawartym w niniejszym postanowieniu umowy dot. 
obowiązku Wykonawcy adaptacji pomieszczeń do wymagań analizatorów, prosimy o:  
1) doprecyzowanie i wyszczególnienie zakresu robót jakie mają być przeprowadzone przez 
Wykonawcę w ramach adaptacji pomieszczeń;  
2) określenie czy prowadzenie ww. prac adaptacyjnych wymaga uzyskania decyzji administracyjnej 
lub innej czynności administracyjno-prawnej odpowiedniego organu,  
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3) wskazania podmiotu odpowiedzialnego za uzyskanie wszelkich wymaganych prawem zezwoleń w 
przypadku, gdy prace adaptacyjne wymagają uzyskania uprzedniej decyzji lub postanowienia organu 
administracji, 
4) wyrażenie zgody na to by bieg terminu, o którym mowa w par. 4 ust. 4 Umowy, ulegał zawieszeniu 
w czasie na wydanie odpowiednich zezwoleń przez właściwe organy administracji publicznej 
Odpowiedź:  Zamawiający informuje, iż na obecnym etapie nie jest w stanie oszacować zakresu 
prac, ponieważ zakres prac adaptacyjnych uzależniony jest od rodzaju i wielkości 
zaoferowanych przez Wykonawcę analizatorów. Dla potrzeb pracowni biochemiczno-
immunochemicznej Zamawiający dysponuje 2 pomieszczeniami, każde o powierzchni około  
20 m2, połączonych 2 łącznikami. Niemniej jednak, zgodnie z zapisami SIWZ zalecana jest wizja 
lokalowa, która umożliwi potencjalnemu Wykonawcy oszacowanie koniecznych prac 
adaptacyjnych. 
 
20. Par. 5 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa ,,bezpłatny’’ na ,,w ramach 
czynszu dzierżawnego? 
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 
 
21. Par. 7 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: 
„Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary 
umownej.’’ 
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 
 
22. Par. 7 ust. 1 pkt 1 - 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby wysokość kary umownej była liczona 
od wartości sumy czynszu dzierżawnego? 
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 
 
23. Par. 7 ust. 1 pkt 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”? 
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 

 
 
Zamawiający informuje, że treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy 
„Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla 
wszystkich uczestników biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. 
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