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Do Oferentów 
 
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników laboratoryjnych i dzierżawę 
analizatorów dla SP ZOZ MSW w Koszalinie. 
 
SP ZOZ MSW w Koszalinie informuje, że od wykonawców wpłynęły następujące zapytania:  
 
PYTANIE NR 1 
Czy Zamawiający wymaga w zadaniu nr 3, aby wykonawca dostarczył na czas trwania umowy 
zestaw komputerowy w celu podłączenia analizatora do LIS? 
ODPOWIEDŹ – Nie. 
 
PYTANIE NR 2 
Czy Zamawiający wymaga w zadaniu nr 3, aby wykonawca dostarczył na czas trwania umowy 
drukarkę kodów kreskowych? Jeśli tak, to prosimy o podanie wymaganych parametrów 
drukarki. 
ODPOWIEDŹ – Nie. 
 
PYTANIE NR 3 
Czy Zamawiający wymaga w zadaniu nr 3, aby wykonawca dostarczył na czas trwania umowy 
drukarkę do raportów ? Jeśli tak, to prosimy o podanie wymaganych parametrów drukarki.  
ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza możliwość wydruku przy pomocy termodrukarki, 
która może stanowić integralną część aparatu. 
 
PYTANIE NR 4  

Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 dopuści w pełni automatyczny analizator oznaczający 
dodatkowo barwę i przejrzystość moczu, którego wydajność wynosi 225 oznaczeń na 
godzinę? 
ODPOWIEDŹ – Nie. 
 
PYTANIE NR 5  

Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 dopuści analizator posiadający menu w języku angielskim?  
ODPOWIEDŹ – Nie. 
 
PYTANIE NR 6 

Dotyczy zadania 6. Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane probówki były wyposażone  
w zintegrowaną z probówką, stabilnie z nią połączoną (np. przy użyciu gwintu) łyżeczkę do 
pobierania kału umożliwiającą pobranie materiału nawet z dna z pojemnika o głębokości 7-9 
cm? 
ODPOWIEDŹ – Tak. 
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PYTANIE NR 7 
Dotyczy zadania 6. Czy Zamawiający wymaga,  aby  długość łyżeczki  pobierającej  była  

odpowiednia,  aby po zmontowaniu systemu nośnik  z próbką był  zanurzony w odczynniku- 

utrwalaczu? 

ODPOWIEDŹ – Tak. 
 

PYTANIE NR 8 
Dotyczy zadania 6. Z uwagi na różnorodne interpretacje niektórych Wykonawców i wynikającą 

z tego trudność porównania ofert, prosimy Zamawiającego, aby w materiałach załączonych do 

oferty, Wykonawca miał obligatoryjnie wskazać miejsce, w którym występuje  filtr 

trójwymiarowy separujący jaja, larwy i cysty z kału, a także filtr, w którym następuje 

eliminowanie tłuszczu. 

ODPOWIEDŹ – Wykonawca może w ofercie wskazać miejsce, w którym występuje filtr 
trójwymiarowy. 
 
PYTANIE NR 9 
Dotyczy zadania nr 11. Czy Zamawiający w pozycji nr 4 wyrazi zgodę na zaoferowanie 
Helicobacter pylorii IgA, zamiast testu Helicobarcter pylorii IgM który został zamieszczony  
w formularzu cenowym. Test Helicobacter pylorii IgM nie występuje w sprzedaży. 
ODPOWIEDŹ – Tak. 
 
PYTANIE NR 10 
Dotyczy zadania nr 11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie tabeli o możliwość 
wpisania materiałów zużywalnych niezbędnych do prawidłowej pracy analizatora? 
ODPOWIEDŹ – Tak. 
 
PYTANIE NR 11 
Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 4b – Projekt umowy §3: 
Prosimy o dookreślenie postanowienia zapisem w brzmieniu: 
„w przypadku, gdy Zamawiający nie zamówi objętych przedmiotem umowy dostaw na 
określoną w umowie kwotę, umowa ulega automatycznie przedłużeniu o następne .... 
miesięcy, co nie ma wpływu na pozostałe postanowienia umowy.” 
Dodanie ww. zapisu spowoduje uniknięcie konieczności przedłużania umowy aneksem. 
ODPOWIEDŹ – Nie. 
  
PYTANIE NR 12 
Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 4b – Projekt umowy §4 ust. 1:  
Prosimy o doprecyzowanie, czy wskazana osoba jest osobą wyłącznie odpowiedzialną za 
składanie zamówień. Czy zamówienia podpisane/zatwierdzone wyłącznie przez Kierownika 
Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej mają być realizowane? 
Jeżeli tak, prosimy o wskazanie kilku osób w celu uniknięcie sytuacji braku realizacji 
(wstrzymania) zamówienia z powodu nieobecności przedstawiciela Zamawiającego 
i podpisania zamówienia przez inną osobę. 
ODPOWIEDŹ – Tylko Kierownik Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej. 
 
PYTANIE NR 13 
Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 4b – Projekt umowy §4 ust. 6: 
Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby do każdej dostawy nie była dołączana faktura VAT, tylko 
dokument dostawy? 
Ze względu na stosowaną przez Wykonawcę politykę bezpieczeństwa i ochronę danych 
stanowiących informację handlowe, faktury wystawiane są przez pracownika Wykonawcy  
w biurze w dniu dostawy towaru do Zamawiającego, a sam przedmiot dostawy jest wysyłany 
do Zamawiającego z magazynu Wykonawcy, który znajduje się w innej lokalizacji niż biuro. 
Nie istnieje zatem fizycznie możliwość by faktura była dostarczona Zamawiającemu wraz  
z zamówionym i dostarczonym towarem. Wraz z towarem Wykonawca załącza dokument 
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dostawy, potwierdzający ilość, rodzaj towaru, nr serii i datę ważności, natomiast faktura VAT 
wysyłana jest pocztą po wykonaniu zamówienia. Ponadto Wykonawca zgodnie z treścią art. 
106i. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług zobowiązany jest do 
wystawienia faktury VAT nie później niż piętnastego dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, nie ma zatem obowiązku 
wystawiania faktury i dostarczania jej wraz z chwilą wydania towaru. Jeżeli tak prosimy  
o zmianę zapisu „Na fakturze” na „Na dokumencie dostawy”. 
ODPOWIEDŹ – Tak. Zmieniony załącznik 4b stanowi załącznik do odpowiedzi. 
 
PYTANIE NR 14 
Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 4b – Projekt umowy §4 ust. 7:  
W związku z powyższym prosimy o zastrzeżenie, iż ograniczenie zamawianego asortymentu 
nie przekroczy 20% poprzez dodanie zapisu w brzmieniu: 
„przy czym zmniejszenie zamawianego asortymentu nie przekroczy 20%”. 
Brak takiego zastrzeżenia jest niekorzystny nie tylko dla Wykonawcy, ale również dla 
Zamawiającego: ostrożny Wykonawca kalkuluje cenę zakładając minimalną ilość, co oznacza, 
że cena jednostkowa byłaby niższa, gdyby Zamawiający gwarantował minimalną ilość 
mniejszą. 
ODPOWIEDŹ – Nie. 
 
PYTANIE NR 15 
Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 4b – Projekt umowy §6 ust. 3: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin ważności odczynników do badań 
hematologicznych wynosił co najmniej 5 miesięcy, z wyłączeniem krwi kontrolnej, dla której 
termin ważności jest zgodny z harmonogramem dostaw materiału kontrolnego dostępnym na 
stronie www....................pl? Jeżeli tak prosimy o odpowiednią modyfikację ww. postanowienia 
umowy. 
Odczynniki do analizatorów hematologicznych najnowszej technologii są odczynnikami 
specjalistycznymi, które nie posiadają aż tak długich okresów ważności jak wymaga 
Zamawiający. Dodatkowo Zamawiający zamawiał będzie odczynniki partiami, co gwarantuje 
nawet przy ważności odczynników min. 5 miesięcy, że odczynniki zawsze będą miały długi 
okres ważności. Krew kontrolna jest natomiast materiałem o krótkim okresie ważności ze 
względu na rodzaj materiału, dostarczana jest zgodnie z harmonogramem tak, aby 
Zamawiający miał zawsze ważną krew. 
ODPOWIEDŹ – Tak. Zmieniony załącznik 4b stanowi załącznik do odpowiedzi. 
 
PYTANIE NR 16 
Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 4b – Projekt umowy §8 ust. 6: 
Prosimy o uzupełnienie postanowienia poprzez dodanie zapisu w brzmieniu: 
„Za wyjątkiem sytuacji, gdy konieczność dokonania napraw powstanie z winy Zamawiającego 
na skutek nieprawidłowej eksploatacji przedmiotu umowy, wówczas koszty napraw i części 
zamiennych pokrywa Zamawiający”. 
ODPOWIEDŹ – Nie. 
 
PYTANIE NR 17 
Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 4b – Projekt umowy §8 ust. 10: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie czasu reakcji serwisu na zgłoszenie awarii 
poprzez dodanie zapisu „w dni robocze”? 
Byłoby to wówczas jednolite z §8 ust.9. 
ODPOWIEDŹ – Tak. Zmieniony załącznik 4b stanowi załącznik do odpowiedzi. 
 
PYTANIE NR 18 
Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 4b – Projekt umowy §8 ust. 12: 
Uprzejmie prosimy o zastąpienie słowa „lub” spójnikiem „oraz”. 
Konstytucyjna zasada „ne bis in idem” wskazuje, że nie można karać dwa razy w tej samej 
sprawie. Jeżeli Wykonawca poniesie koszt badań zastępczych, to nie powinien dodatkowo 
ponosić kary za opóźnienie. 
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ODPOWIEDŹ – Tak. Zmieniony załącznik 4b stanowi załącznik do odpowiedzi. 
 
PYTANIE NR 19 
Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 4b – Projekt umowy. 
Na postawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych prosimy  
o uzupełnienie wzoru umowy poprzez dodanie postanowień w brzmieniu: 
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji  

o charakterze organizacyjnym, ekonomicznym i technicznym mogących stanowić 
tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 
r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), jak 
również zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.  
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) oraz ustawy z dnia 5 
sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228ze zm.), w tym 
w szczególności do: 

a) ochrony i zabezpieczenia danych zgodnie z wymogami ustaw, 
b) przetwarzania informacji i danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym  
w umowie, 
c) zachowania w tajemnicy danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją umowy 
d) zwrotu wszelkich zawierających dane osobowe nośników danych przekazanych przez 
Zmawiającego oraz trwałego zniszczenia wszystkich ich kopii, 
e) niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o każdym przypadku naruszenia 
bezpieczeństwa danych. 
2. Zachowanie poufności informacji, o których mowa w ust.1 obowiązuje Wykonawcę także po 

rozwiązaniu umowy. 
3. Naruszenie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 powoduje odpowiedzialność Wykonawcy 

za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu (na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego) 
oraz stanowi podstawę do rozwiązania niniejszej umowy przez Zamawiającego  
z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia. 

ODPOWIEDŹ – Nie. Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę powierzenia danych 
osobowych. 
 
PYTANIE NR 20 
Dotyczy zadania nr 12: 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu analizator o zakresie liniowości (bez wstępnego 
rozcieńczenia): 
RBC: 0 – 8 mln/µL, 
WBC: 0 – 99.99 tys./µL, 
PLT: 0 – 1 mln/µL, 
HGB: 0 – 26 g/dL? 
ODPOWIEDŹ – Tak, za wyjątkiem PLT. PLT zgodnie z SIWZ. 
  
PYTANIE NR 21 
Dotyczy zadania nr 12: 
Czy Zamawiający uzna za parametr równoważny możliwość oceny dużych niedojrzałych 
komórek (Large Immature Cells - LIC)? LIC jest parametrem oceniającym wszystkie 
niedojrzałe komórki, bez ograniczenia do linii granulocytarnej. Parametr LIC w wartościach 
względnych i bezwzględnych jest raportowany na wyniku badania. 
ODPOWIEDŹ – Nie. 
 
PYTANIE NR 22 
Dotyczy zadania nr 7: 
Czy Zamawiający w pozycji nr 5 dopuści do zaoferowania probówki PP pojemność 10 ml, 
stożkowe 16x100 z kołnierzem. 
ODPOWIEDŹ – Tak. 
 
PYTANIE NR 23 
Dotyczy zadania nr 7: 
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Czy Zamawiający w pozycji nr 6 dopuści do zaoferowania sterylne probówki PS pojemność 4-
5 ml, okrągłodenne, z korkiem i polem do opisu? 
ODPOWIEDŹ – Nie. 
 
PYTANIE NR 24 
Dotyczy rozdziału VIII, pkt. 3.3.1 SIWZ w związku z rozdziałem X, punkt 5.5.2 SIWZ 
Zamawiający podzielił zamówienie na 12 części. Zamawiający winien opisać wymagania 
proporcjonalnie do przedmiotu zamówienia dla każdej z nich. Oferent wykazując chęć 
uczestnictwa w postępowaniu w części nr 7, 8, 9 przy obecnych zapisach nie jest w stanie 
złożyć oferty ze względu na niezgodne z PZP opis w zakresie wykazu dostaw. Wykonawca 
biorący udział w zadaniach na dostawy produktów z zadań np. 7, 8, 9 winien wykazać się 
dostawami asortymentu laboratoryjnego nie zaś jak wskazuje Zamawiający – dostawami 
określonej ilości bliżej nieznanych badań. Wnosimy o wyjaśnienie treści SIWZ w tym zakresie 
oraz modyfikację zapisów. 
ODPOWIEDŹ – Wykonawca biorący udział w zadaniach na dostawy produktów z zadań np. 7, 
8, 9 winien wykazać się dostawami asortymentu laboratoryjnego. Zamawiający dopuszcza 
możliwość zmiany w załączniku nr 7 „wykaz dostaw” badań/testów/asortymentu w zależności 
od opisanego zadania. 
 
PYTANIE NR 25 
Czy Zamawiający uzna za spełnienie wymogu posiadania zdolności technicznej lub 
zawodowej, jeżeli Wykonawca przedstawi w ofercie wykaz dostaw na kwoty nie mniejsze niż 
wartość  składanej oferty? 
ODPOWIEDŹ – Tak. 
 
PYTANIE NR 26 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na pozostawienie w formularzu ofertowym załącznik nr 2 do 
SIWZ, zapisów dotyczących tylko tych zadań, na które Wykonawca będzie składał ofertę? 
Pozostałe części zostaną usunięte? 
ODPOWIEDŹ – Tak. 
 
PYTANIE NR 27 
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dołączania do pierwszej dostawy  kart charakterystyk 
substancji niebezpiecznych jeżeli są one dostępne, na stronie internetowej Wykonawcy, której 
adres zostanie podany w ofercie? 
ODPOWIEDŹ – Nie. 
 
PYTANIE NR 28 
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia w ciągu tygodnia od podpisania umowy, 
kart charakterystyk substancji niebezpiecznych i metodyk, jeżeli są one dostępne, na stronie 
internetowej Wykonawcy, której adres zostanie podany w ofercie?   
ODPOWIEDŹ – Nie. 
 

PYTANIE NR 29 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące terminy ważności:   

- Zadanie nr 12 poz. 10, 15, 17- min. 4 miesiące od daty dostawy do Zamawiającego  
- Zadanie nr 12 poz. 1-9,11-13  - min. 7 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego  

Uzasadnienie: ze względu na skład, komponenty i system produkcji odczynników – nie można 
określić terminu ważności oferowanego asortymentu na podany w SIWZ. Oferowane terminy 
ważności zostały podane zgodnie z zaleceniami producenta. 
ODPOWIEDŹ – Tak. 
 

PYTANIE NR 30 
Czy Zamawiający zgadza się na wydzielenie z pakietu 12 pozycji nr 14 oraz 16, nie 
figurujących w katalogu produktów systemu Vidas?  
ODPOWIEDŹ – Tak. 
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PYTANIE NR 31 
Czy Zamawiający zgadza się na modyfikację zapisu: „przystąpienie do awarii do 48h od 
zgłoszenia” na zapis: „przystąpienie do usunięcia awarii do dwóch dni roboczych od 
zgłoszenia”? 
ODPOWIEDŹ – Tak. 
 

PYTANIE NR 32 
Czy Zamawiający  zgadza się zmodyfikować zapis SIWZ,  uwzględniając w programie kontroli 
zewnątrzlaboratoryjnej „Labquality”, wyłącznie parametry: Lyme IgG, Lyme IgM, Troponina HS 
oraz D-Dimery minimum 2 razy w roku z możliwością zdobycia certyfikatu? 
ODPOWIEDŹ – Zgodnie z SIWZ. 
 

PYTANIE NR 33 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu „Możliwość zgłaszania awarii przez 5 
dni w tygodniu (pon –pt)” na zapis „Możliwość zgłaszania awarii w dni robocze w godzinach  
8-18, na podane przez wykonawcę numery telefonów”? 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający wymaga możliwości zgłoszenia awarii w godzinach pracy 
Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej. 
 

PYTANIE NR 34 
Dotyczy załącznika nr 4: 
 §4 ust. 6 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: 

,,Wykonawca zobowiązuje się dostarczać zamówienie objęte niniejszą umową  
w odpowiednich opakowaniach oraz transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie 
jakościowe i ilościowe. Transport asortymentu musi być zgodny z warunkami ich 
przechowywania gwarantującymi stabilność i reaktywność, zalecanymi przez producenta 
w instrukcji użytkowania i karcie charakterystyki. 
Faktury będą przesyłane w formie elektronicznej na adres email Zamawiającego: 
…………………………. bądź za pośrednictwem poczty na adres: 
…………………………..………………. Na fakturze, będą znajdowały się takie informacje 
jak nr serii i data ważności. Odbiór każdego zamówienia będzie potwierdzony 
odpowiednim dokumentem odbioru (WZ, protokół odbioru, specyfikacja wysyłkowa lub 
inny dokument potwierdzający realizację zamówienia).”? 
Uzasadnienie: Wykonawca prosi o modyfikację zapisu ze względu na wewnętrzne zmiany 
procedur firmowych, zgodnie z którymi faktury nie będą już dołączane do paczki  
z realizowanym zamówieniem. Faktury będą każdorazowo wystawiane w dniu wysyłki 
towaru do Zamawiającego oraz będą przesyłane w formie elektronicznej na dres: 
…………………………….. bądź za pośrednictwem poczty.  W związku z powyższym 
prosimy o modyfikację zapisu celem uniknięcia nieporozumień na tle realizacji 
przedmiotowej umowy.  

ODPOWIEDŹ – Tak. Zmieniony załącznik 4 stanowi załącznik do odpowiedzi. 
 
PYTANIE NR 35 
Dotyczy załącznika nr 4: 
§5 ust. 8 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: 
„Faktura za dostarczony asortyment musi być opisana numerem realizowanej umowy lub 
numer zamówienia”?   
ODPOWIEDŹ – Tak. Zmieniony załącznik 4 stanowi załącznik do odpowiedzi. 
 
PYTANIE NR 36 
Dotyczy załącznika nr 4: 
§6 ust. 9 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: 
,,Wykonawca zobligowany jest do rozpatrzenia reklamacji i ewentualnej wymiany wadliwego 
wyrobu na zgodny z zamówieniem i wolny od wad lub też pisemnej odmowy uznania 
reklamacji w terminie 7 dni roboczych od daty jej otrzymania. Brak pisemnej odmowy uznania 
reklamacji w tym terminie jest uważany za uznanie reklamacji przez Wykonawcę.”? 
ODPOWIEDŹ – Nie. 
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PYTANIE NR 37 
Dotyczy załącznika nr 4: 
§6 ust. 10 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: 
„W przypadku wystąpienia wad ilościowych Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić braki 
ilościowe w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia przez Zamawiającego reklamacji.”? 
Uzasadnienie: Wykonawca prosi o modyfikację, postanowienia umownego §6 ust. 10 wpisuje 
się w przesłanki określone w §6 ust. 9. Wady jakościowe są wadliwym towarem. Wykonawca 
wskazuje w dwóch postanowieniach umownych na te same przesłanki określając dla nich dwa 
różne terminy. W zw. z powyższym prosimy o modyfikację celem uniknięcia nieporozumień  
i niejasności na tle realizacji przedmiotowej umowy. 
ODPOWIEDŹ – Tak. Zmieniony załącznik 4 stanowi załącznik do odpowiedzi. 
 
PYTANIE NR 38 
Dotyczy załącznika nr 4: 
§7 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: 
„Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do usuwania awarii w ciągu 48 h w dni robocze 
od jej zgłoszenia.”? 
ODPOWIEDŹ – Tak. Zmieniony załącznik 4 stanowi załącznik do odpowiedzi. 
 
PYTANIE NR 39 
Dotyczy załącznika nr 4: 
§7 i następne (winno być §8) – Czy Zamawiający wyraża zgodę na poprawienie numeracji 
paragrafów zawartych w umowie począwszy od §7 dot. kar umownych?  
Uzasadnienie: Zamawiający najprawdopodobniej omyłkowo dwa razy powtórzył §7. Prosimy  
o poprawienie powyższego celem uniknięcia nieporozumień i niejasności na tle wykonywania 
niniejszej umowy. 
ODPOWIEDŹ – Tak. Zmieniony załącznik 4 stanowi załącznik do odpowiedzi. 
 
PYTANIE NR 40 
Dotyczy załącznika nr 4: 
§7 (winno być 8) ust. 1 pkt 1.1. lit. a – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie 
wysokości kary umownej do 0,2%? 
ODPOWIEDŹ – Nie. 
 
PYTANIE NR 41 
Dotyczy załącznika nr 4: 
§7 (winno być 8) ust. 1 pkt 1.1. lit. b – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie 
wysokości kary umownej do 0,3%? 
ODPOWIEDŹ – Nie. 
 
PYTANIE NR 42 
Dotyczy załącznika nr 4: 
§7 (winno być 8) ust. 1 pkt 1.1. lit. c – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości 
kary umownej do 0,3%? 
ODPOWIEDŹ – Nie. 
 
PYTANIE NR 43 
Dotyczy załącznika nr 4: 
§7 (winno być 8) ust. 1 pkt 1.1. lit. d – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie 
wysokości kary umownej do 0,2%? 
ODPOWIEDŹ – Nie. 
 
PYTANIE NR 44 
Dotyczy załącznika nr 4: 
§7 (winno być 8) ust. 1 pkt 1.1. lit. e – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie 
wysokości kary umownej do 0,2%? 
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ODPOWIEDŹ – Nie. 
 
PYTANIE NR 45 
Dotyczy załącznika nr 4: 
§7 (winno być 8) ust. 1 pkt 1.2. – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości 
kary umownej do 5%? 
ODPOWIEDŹ – Nie. 
 
PYTANIE NR 46 
Dotyczy załącznika nr 4: 
§7 (winno być 8) ust. 1 pkt 1.3. – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie 
postanowienia umownego? 
ODPOWIEDŹ – Nie. 
 
PYTANIE NR 47 
Dotyczy załącznika nr 4: 
§7 (winno być 8) ust. 1 pkt 1.3. – Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, czy 
wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do  1%? 
ODPOWIEDŹ – Nie. 
 
PYTANIE NR 48 
Dotyczy załącznika nr 4: 
§7 (winno być 8) ust. 1 pkt 1.3. – Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, czy 
wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do  2%? 
ODPOWIEDŹ – Nie. 
 
PYTANIE NR 49 
Dotyczy załącznika nr 4: 
§7 (winno być 8) ust. 1 pkt 1.4. – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie 
postanowienia umownego? 
ODPOWIEDŹ – W załączniku nr 4 w §7 brak jest ust. 1 pkt 1.4. 
 
PYTANIE NR 50 
Dotyczy zadania nr 1: 
Poz. 32 – Prosimy o wyjaśnienie jakie badania wchodzą w skład jonogramu? 
ODPOWIEDŹ – Sód, potas i chlorki/lit. 
 
PYTANIE NR 51 
Dotyczy zadania nr 1: 
Poz. 33 – Czy Zamawiający dopuszcza aby w skład jonogramu wchodził Lit? 
ODPOWIEDŹ – Tak. 
 
PYTANIE NR 52 
Dotyczy parametrów technicznych dla analizatora biochemicznego. 

Poz. 4 – Prosimy o wyjaśnienie jakiego systemu oczekuje Zamawiający (obecnie postawione 

wymogi wzajemnie się wykluczają).  

ODPOWIEDŹ – Zamawiający oczekuje systemu odczynników i wymaga systemu otwartego 
lub zamkniętego. 
 
PYTANIE NR 53 
Dotyczy parametrów technicznych dla analizatora biochemicznego. 

Poz. 6 – Czy Zamawiający dopuści analizator wykonujący oznaczenia w surowicy, moczu, 

osocz, płynu mózgowo-rdzeniowego lub krwi pełnej/hemolizacie krwi pełnej? 

Z listy oznaczeń przedstawionej w arkuszu biochemia wynika, że Zamawiający większość 
oznaczeń (29 parametrów) planuje wykonywać w surowicy lub osoczu, trzy parametry 
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(glukoza, białko, amylaza) w moczu, a jeden parametr (HbA1c) w hemolizacie lub krwi pełnej 
(w zależności od metody). 
ODPOWIEDŹ – Nie. Zamawiający zmienia zapis w załączniku nr 3, Zadanie 1. Zmieniony 
formularz asortymentowo-cenowy stanowi załącznik do odpowiedzi. 
 
PYTANIE NR 54 
Dotyczy parametrów technicznych dla analizatora biochemicznego. 

Poz. 8 – Czy Zamawiający wykreśli ten punkt parametrów technicznych, gdyż jest on 
powielony w parametrach ocenianych (L.p. 6) w związku z czym jego obecność jest 
bezzasadna? 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający zmienia zapis w załączniku nr 8. Zmienione „Punkty do oceny 
kryterium funkcjonalność” stanowią załącznik do odpowiedzi. 
 

PYTANIE NR 55 
Dotyczy parametrów technicznych dla analizatora biochemicznego. 

Poz. 9 – Czy Zamawiający dopuści analizator biochemiczny umożliwiający chłodzenie 

przedziału odczynników bez możliwości chłodzenia kalibratorów i kontroli? 

Ze względu na charakterystykę materiału jakimi są kontrole, kalibratory i surowice pacjentów, 
zasady dobrej diagnostyki laboratoryjnej zalecają jak najszybsze wykonywanie oznaczeń  
i nieprzechowywanie na pokładzie materiałów kontrolnych, kalibracyjnych gdyż może 
powodować ich parowanie lub rozkład zawartych w nich substancji czego konsekwencją mogą 
być błędne wyniki. 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuści analizator, jeżeli jest to zgodne z zaleceniem 

producenta. 

 
PYTANIE NR 56 
Dotyczy parametrów technicznych dla analizatora biochemicznego. 

Poz. 11 – Czy Zamawiający dopuści analizator z 7 dyszowym system mycia? 
ODPOWIEDŹ – Zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIE NR 57 
Dotyczy parametrów technicznych dla analizatora biochemicznego. 

Poz. 12 – Czy Zamawiający dopuści analizator wykonujący pomiary w 120 kuwetowych 
rotorach wielorazowego użytku (cały rotor wymienia się okresowo), gdzie czystość kuwet jest 
sprawdzana każdorazowo przed dodaniem odczynnika, a kuwety poza zakresem optycznym 
są automatycznie pomijane? 
ODPOWIEDŹ – Zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIE NR 58 
Dotyczy parametrów technicznych dla analizatora biochemicznego. 

Poz. 15 – Czy Zamawiający wykreśli ten punkt parametrów technicznych, gdyż jest on 
powielony w parametrach ocenianych (L.p. 10) w związku z czym jego obecność jest 
bezzasadna? 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający zmienia zapis w załączniku nr 3, Zadanie 1 – Analizator 
biochemiczny. Zmieniony formularz asortymentowo-cenowy stanowi załącznik do odpowiedzi. 
 

PYTANIE NR 59 
Dotyczy parametrów technicznych dla analizatora biochemicznego. 

Poz. 15 – Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek „Funkcja wykrywania skrzepu  
i spienienia próbki i odczynnika” jeśli oferowany analizator wyposażony jest w czujnik 
umożliwiający ocenę prawidłowości aspirowanego materiału, a tym samym informując 
użytkownika o błędzie aspiracji wynikającym zarówno z obecności skrzepu jak i wad aspiracji 
badanego materiału spowodowanego spienieniem próbki? 
ODPOWIEDŹ – Tak, jeżeli informuje także o spienieniu odczynnika. 
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PYTANIE NR 60 
Dotyczy parametrów technicznych dla analizatora biochemicznego. 

Poz. 21 – Czy Zamawiający dopuści analizator, w którym dodawanie próbek (w tym citowych)  
i odczynników możliwe jest po wprowadzeniu analizatora w tryb pauzy (zatrzymanie ramion 
dozujących bez przerywania pomiarów w toku)? Analizator wstrzyma pracę ramion i umożliwi 
dostęp do rotora próbkowego i odczynnikowego w ciągu 30 – 40 sekund od chwili zlecenia 
pauzy. 
ODPOWIEDŹ – Zgodnie z SIWZ. 
 

PYTANIE NR 61 
Dotyczy parametrów technicznych dla analizatora biochemicznego. 

Poz. 24 – Wnosimy o odstąpienie by materiał kontrolny był dla płynu mózgowo – rdzeniowego, 
gdyż w zestawieniu badań nie ma informacji, że Zamawiający planuje wykonywać badania  
w PMR. 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający zmienia zapis w załączniku nr 3, Zadanie 1. Zmieniony 

formularz asortymentowo-cenowy stanowi załącznik do odpowiedzi. 

 

PYTANIE NR 62 
Dotyczy parametrów technicznych dla analizatora biochemicznego. 

Poz. 32 – Czy Zamawiający zaakceptuje możliwość zgłaszania awarii przez 5 dni w tygodniu 
(od poniedziałku do piątku) jak w przypadku analizatora hematologicznego (Zadanie nr 2) oraz 
Zadania 11 i 12, a także zgodnie z §8 pkt. 9 umowy stanowiącej załącznik 4b do SIWZ? 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający zmienia zapis w załączniku nr 3, Zadanie 1 – Analizator 
biochemiczny. Zmieniony formularz asortymentowo-cenowy stanowi załącznik do odpowiedzi. 
 

PYTANIE NR 63 
Dotyczy harmonogram wykonywania wewnętrznej Qc dla parametrów biochemicznych. 

Co Zamawiający rozumie przez sformułowanie: „W przypadku testów rzadkich, szacowanie 

Qc należy przyjąć jak do pojedynczego oznaczenia.”? 

Czy np. w przypadku Lipazy, której jest 600 ozn. w ciągu 24 m-cy, należy uwzględnić 
dodatkowo 600 kontroli? 
ODPOWIEDŹ – Tak. 
 

PYTANIE NR 64 
Czy Zamawiający rozumie przez sformułowanie: „w przypadku szacowania ilości testów 
należy uwzględniać daty ważności odczynników tak, aby obejmowały cały okres trwania 
umowy”? oszacowanie ilość opakowań odczynników z uwzględnieniem terminu ich trwałości 
po otwarciu opakowania poza pokładem analizatora? Jeżeli nie, to czy dopuszcza takie 
rozwiązanie, które jest ekonomiczne i wydłuża trwałość odczynników? 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza. 
 

PYTANIE NR 65 
Co Zamawiający rozumie przez sformułowanie: „w przypadku braku terminowych dostaw 
odczynników czy elementów zużywalnych, akcesoriów, płynów myjących i konserwujących 
Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym.”? Zakres oraz terminy 
rozwiązania umowy Zamawiający szczegółowo określił w § 7 umowy stanowiącej Załącznik  
nr 4b do SIWZ.   

ODPOWIEDŹ – Brak terminowych dostaw upoważnia Zamawiającego do jednostronnego 

odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

 

PYTANIE NR 66 
Czy po przez zapis: „dostawca pokryje również koszty odczynników, kalibratorów, materiałów 
kontrolnych oraz części zużywalnych potrzebnych do skonfigurowania dostarczonego 
analizatora biochemicznego w miejscu Zamawiającego”, Zamawiający rozumie pakiet 

mailto:poliklinika@pro.onet.pl


- Strona 11 - 

 

 

tel. sekr. (094) 3471670     fax (094) 3411697      e-mail: poliklinika@pro.onet.pl       http://www.poliklinika.koszalin.pl 
 

 

startowy, o którym mowa w Lp. 1 (wymagane parametry techniczne dla analizatora 
biochemicznego)? 
ODPOWIEDŹ – Tak. 
 

PYTANIE NR 67 
Dotyczy Załącznika Nr 8 - punkty do oceny kryterium funkcjonalność – Zadanie 1 

Lp. 2 – Czy Zamawiający rozszerzy parametry oceniane podlegające ocenie i przyzna punkty 

analizatorowi pracującemu z wykorzystaniem kuwet wielorazowych wymienianych cyklicznie 

(raz w tygodniu)? 

Rozwiązanie takie jest bardziej ekonomiczne dla Użytkownika ze względu na zmniejszenie 
ilości odpadów stałych (kuwet jednorazowych) oraz kosztów poniesionych w związku  
z zakupem kuwet jednorazowych. Dodatkowo jakość i czystość  proponowanych kuwet 
pozwala Użytkownikowi na pełne bezpieczeństwo użytkowania ze względu na prześwietlanie 
każdej kuwety „w locie” i przed dozowaniem odczynnika oraz pomijanie kuwety poza 
zakresem optycznym. 
ODPOWIEDŹ – Nie. 
 

PYTANIE NR 68 
Dotyczy Załącznika Nr 8 - punkty do oceny kryterium funkcjonalność – Zadanie 1 

Lp. 3 – Czy Zamawiający przyzna punkty w przypadku gdy tylko jeden odczynnik poza ISE 
(Magnez) wymaga częstszej kalibracji niż co 7 dni? 
ODPOWIEDŹ – Nie. 
 

PYTANIE NR 69 
Dotyczy wymaganych parametrów technicznych dla analizatora hematologicznego 

Lp. 8 – Czy Zamawiający zaakceptuje zakres liniowości: 

RBC : 0.02 to 8.00 × 106/μL) 

WBC: 0.20 to 99.9 × 103/μL) 

PLT: 10 to 1490 × 103/μL) 

HGB: 0.10 to 25.0 g/dL) 
ODPOWIEDŹ – Nie. 
 

PYTANIE NR 70 
Prosimy o podanie jakiego systemu do pobierania krwi (próżniowy, aspiracyjno – próżniowy 
oraz producent) używa Zamawiający? 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający jest w trakcie przygotowywania przetargu na system do 

pobierania krwi. Analizator powinien pracować w systemie próżniowym jak i aspiracyjno-

próżniowym. 

 

PYTANIE NR 71 
Prosimy o wyjaśnienie czy oznaczenia kontrolne będą wykonywane przez 6 dni na  

2 poziomach przy czym poziom patologiczny naprzemiennie na poziomie niskim czy wysokim? 

ODPOWIEDŹ – Oznaczenia kontrolne będą wykonywane przez 6 dni na 2 poziomach, 

codziennie kontrola – Normal, a kontrola patologiczna naprzemiennie, co drugi dzień, niska  

i wysoka. Np. poniedziałek – kontrola Normal i niska, wtorek – kontrola Normal i wysoka. 

 

PYTANIE NR 72 
Czy podana ilość oznaczeń uwzględnia kontrole i kalibrację?  
ODPOWIEDŹ – Nie 
 

PYTANIE NR 73 
Dotyczy załącznika Nr 8 - punkty do oceny kryterium funkcjonalność – Zadanie 2 
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Lp. 8 – Czy Zamawiający wykreśli ten parametr oceniany, gdyż Zamawiający nie przewidział 

wykonywania retikulocytów, a nie może dokonywać zakupów odczynników, które nie są 

przedmiotem oferty/umowy? 

ODPOWIEDŹ – Zamawiający zmienia zapis w załączniku nr 8, Zadanie 2. Zmienione punkty 
do oceny kryterium funkcjonalność stanowią załącznik do odpowiedzi. 
 

PYTANIE NR 74 
Dotyczy zadania nr 3 

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania testów paskowych, które oznaczają kwas 
askorbinowy? Aktualnie żadne paski testowe dostępne na rynku nie gwarantują całkowitej 
eliminacji kwasu askorbinowego na wynik pomiaru, gdyż wysokie stężenia kwasu 
askorbinowego wpływają na stężenie glukozy, nawet przy zastosowaniu substancji 
zabezpieczających czy siateczki winylowej.  
ODPOWIEDŹ – Zgodnie z SIWZ. 
 

PYTANIE NR 75 
Dotyczy wymaganych parametrów technicznych dla analizatora moczu. 

Lp. 4 – Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, w przypadku zaoferowania pasków, które 
oznaczają kwas askorbinowy i mają częściową eliminację wpływu kwasu askorbinowego?   
ODPOWIEDŹ – Zgodnie z SIWZ. 
 

PYTANIE NR 76 
Dotyczy załącznika nr 8 - punkty do oceny kryterium funkcjonalność – zadanie 3. 

Lp. 4 – Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli czułość dla pola glukozy,  
w systemie aparat plus pasek, wynosi 20 mg/dl, potwierdzone ulotką?   
ODPOWIEDŹ – Zgodnie z SIWZ. 
 

PYTANIE NR 77 
Dotyczy zadania nr 4. 

Poz. 5 – Czy Zamawiający zaakceptuje test w którym kontrola ujemna jest w postaci 
rozcieńczalnika zawartego w zestawie?  
ODPOWIEDŹ – Tak. 
 

PYTANIE NR 78 
Dotyczy zadania nr 7. 

Poz. 4 – Czy Zamawiający zaakceptuje probówki o określonej przez producenta pojemności 
10 ml o wymiarach takich samych jak w SIWZ tj. Ø16x100mm? 
ODPOWIEDŹ – Nie. 
 

PYTANIE NR 79 
Dotyczy zadania nr 7. 

Poz. 6 – Czy Zamawiający zaakceptuje probówki PS z korkiem i etykietą o wymiarze Ø12x92 
mm?  
ODPOWIEDŹ – Tak. 
 

PYTANIE NR 80 
Dotyczy zadania nr 7. 

Poz. 6 – Czy Zamawiający zaakceptuje probówki PS o wymiarze Ø12x75 mm z korkiem  

i etykietą? 

W przypadku odpowiedzi pozytywnej, czy można podać cenę jedn. i wartości osobno dla 

probówek, osobno dla korków oraz osobno dla etykiet (etykiety mają inną stawkę VAT niż 

probówki i korki).  

ODPOWIEDŹ – Tak, pod warunkiem, że każda probówka będzie oklejona etykietą. 
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PYTANIE NR 81 
Dotyczy zadania nr 10. 

Czy Zamawiający dopuści test RPR – Carbon z kontrolami i kartami metoda aglutynacyjną?  
ODPOWIEDŹ – Tak. 
 

PYTANIE NR 82 
Dotyczy zadania nr 9. 

Poz. 1 – Czy Zamawiający zaakceptuje końcówki typu Eppendorf o pojemności 5-200 µl?  
ODPOWIEDŹ – Tak. 
 

PYTANIE NR 83 
Dotyczy zadania nr 9. 

Poz. 2 – Czy Zamawiający zaakceptuje końcówki typu Eppendorf o pojemności 100-1000 µl?  
ODPOWIEDŹ – Tak. 
 

PYTANIE NR 84 
Dotyczy pkt. 1 wymaganych parametrów analizatora biochemicznego, Załącznik nr 3 do SIWZ: 
Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zaoferowania analizatora pracującego 
w oparciu o bezobsługowe elektrody (Na, K, Cl, Li, Ref), wymieniane pojedynczo w zależności 
od zużycia? 
ODPOWIEDŹ – Tak. 
 
PYTANIE NR 85 
Dotyczy pkt. 6 wymaganych parametrów analizatora biochemicznego oraz poz. 34 tabeli 
asortymentowo cenowej, Załącznik nr 3 do SIWZ: 
W celu prawidłowego przygotowania oferty prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający 
wymaga, aby analizator posiadał możliwość oznaczania hemoglobiny glikowanej, gdzie 
hemolizat przygotowywany jest z krwi pełnej automatycznie na pokładzie analizatora bez 
udziału osoby obsługującej aparat? 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza. 
 
PYTANIE NR 86 
Dotyczy pkt. 6 wymaganych parametrów analizatora biochemicznego oraz poz. 34 tabeli 
asortymentowo cenowej, Załącznik nr 3 do SIWZ: 
Prosimy o doprecyzowanie dla jakich oznaczeń Zamawiający wymaga możliwości oznaczania 
w PMR i moczu?  
ODPOWIEDŹ – Dla białka i dla glukozy w PMR. Mocz zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIE NR 87 
Dotyczy pkt. 9 wymaganych parametrów analizatora biochemicznego, Załącznik nr 3 do SIWZ: 
Czy przez wymóg "Chłodzenie odczynników, kalibratorów i kontroli na pokładzie analizatora 
"Zamawiający wymaga takiego systemu chłodzenia w stałej temperaturze który jest zgodny  
z wymogami producenta i który opisany jest w instrukcji obsługi co gwarantuje stabilność tych 
materiałów zgodnie z rekomendacjami producenta? 
ODPOWIEDŹ – Tak. 
 
PYTANIE NR 88 
Dotyczy pkt. 15 wymaganych parametrów analizatora biochemicznego, Załącznik nr 3 do 
SIWZ: 
Czy Zamawiający wymaga aby analizator umożliwiał automatyczne udrażnianie igły 
pobierającej po zaaspirowaniu skrzepu?  
ODPOWIEDŹ – Tak. 
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PYTANIE NR 89 
Dotyczy pkt. 21 wymaganych parametrów analizatora biochemicznego, Załącznik nr 3 do 
SIWZ: 
Czy Zamawiający wymaga również możliwości ciągłego podawania / uzupełniania 
odczynników w trakcie pracy, bez konieczności wprowadzania analizatora w odpowiedni tryb 
(stan Standby lub Stop)? 
ODPOWIEDŹ – Tak. 
 
PYTANIE NR 90 
Dotyczy pkt. 42 wymaganych parametrów analizatora biochemicznego, Załącznik nr 3 do 
SIWZ: 
Prosimy o doprecyzowanie co ma zawierać pakiet startowy?  
ODPOWIEDŹ – Minimum dwa odczynniki, kontrole, kalibratory i materiały zużywalne 
potrzebne do uruchomienia analizatora. 
 
PYTANIE NR 91 
Dotyczy wymogów zawartych pod tabela z wymaganymi parametrami analizatora, Załącznik 
nr 3 do SIWZ: 
Prosimy o doprecyzowanie, czy uwzględnienie daty ważności odczynników oznacza takie 
skalkulowanie oferty aby była ona zgodna z informacjami zawartymi w ulotkach dla badanych 
parametrów dla jednego opakowania (np. odczynnik po otwarciu ma termin 7 dni w trakcie 
którego należy ten odczynnik zużyć, niezależnie od tego na ile części się go podzieli)? 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający przez uwzględnienie daty ważności odczynników rozumie datę 
ważności fabrycznie zamkniętego opakowania odczynników. 
 
PYTANIE NR 92 
Dotyczy tabeli asortymentowo-cenowej, Załącznik nr 3 do SIWZ, kolumna 5: 
Czy Zamawiający dopuści aby zamiast wielkości podanej w ml można było podać wielkość 
opakowania w ilości testów? 
ODPOWIEDŹ – Tak. 
 
PYTANIE NR 93 
Dotyczy załącznika nr 4b do SIWZ - projekt umowy. 
Par. 4 ust. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu – „Zmniejszenie nie może 
przekraczać 20% całkowitej wartości umowy”? 
ODPOWIEDŹ – Nie. 
 
PYTANIE NR 94 
Dotyczy załącznika nr 4b do SIWZ - projekt umowy. 
Par. 4 ust. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby 
skorzystanie z zakupu interwencyjnego (wykonania zastępczego) wykluczało zastosowanie 
kar umownych?   
ODPOWIEDŹ – Nie. 
 
PYTANIE NR 95 
Dotyczy załącznika nr 4b do SIWZ - projekt umowy. 
Par. 5 ust. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty 
wystawienia faktury? 
Uzasadnienie: 
Utrzymanie zapisu w obecnej postaci  spowoduje, iż niemożliwe będzie dokładne określenie 
terminu płatności. 
ODPOWIEDŹ –  Nie. 
 
PYTANIE NR 96 
Dotyczy załącznika nr 4b do SIWZ - projekt umowy. 
Par. 6 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin ważności przedmiotu umowy wynosił 
minimum 6 miesięcy od dnia dostawy? 
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Uzasadnienie: 
Zamawiający może składać zamówienia bez ograniczeń i w dowolnej częstotliwości – dlatego 
proponowany termin ważności wydaje się być wymaganiem zbyt wygórowanym. 
ODPOWIEDŹ – Nie. 
 
PYTANIE NR 97 
Dotyczy załącznika nr 4b do SIWZ - projekt umowy. 
Par. 6 ust. 9 - 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę terminu 2 dni robocze i 3 dni na 
5 dni roboczych? 
ODPOWIEDŹ – Nie. 
 
PYTANIE NR 98 
Dotyczy załącznika nr 4b do SIWZ - projekt umowy. 
Par. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający 
może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.” 
ODPOWIEDŹ – Nie. 
 
PYTANIE NR 99 
Dotyczy załącznika nr 4b do SIWZ - projekt umowy. 
Par. 7 ust. 1 pkt.1.1 ppkt. a), d)-e) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa 
 „nieterminowego dostarczenia” na  „zwłoki”? 
ODPOWIEDŹ – Nie. 
 
PYTANIE NR 100 
Dotyczy załącznika nr 4b do SIWZ - projekt umowy. 
Par. 7 ust. 1 pkt. 1.1 ppkt. b),c), Par 7 ust. 1 pkt. 1.3 Czy zamawiający wyrazi zgodę na 
usunięcie niniejszego postanowienia umowy? 
ODPOWIEDŹ – Nie. 
 
PYTANIE NR 101 
Dotyczy załącznika nr 4b do SIWZ - projekt umowy. 
Par. 7 ust 5 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 – Nie. 
 
PYTANIE NR 102 
Dotyczy załącznika nr 4b do SIWZ - projekt umowy. 
Par. 8 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin dostawy analizatora wynosił  21 dni 
od daty podpisania umowy a termin ich instalacji 7 dni od daty dostarczenia? 
ODPOWIEDŹ – Nie. 
 
PYTANIE NR 103 
Dotyczy załącznika nr 4b do SIWZ - projekt umowy. 
Par. 8 ust. 3 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 – Siedem osób. 
 
PYTANIE NR 104 
Dotyczy załącznika nr 4b do SIWZ - projekt umowy. 
Par. 8 ust. 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "godzin" na "godzin w dni 
robocze"? 
ODPOWIEDŹ – Tak. Zmieniona treść umowy stanowi załącznik do odpowiedzi. 
 
PYTANIE NR 105 
Dotyczy załącznika nr 4b do SIWZ - projekt umowy. 
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Par. 8 ust. 12 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary na 100zł? 
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