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Certyfikat Jakości 
ISO 9001-2008 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  

w Koszalinie 
75-720 KOSZALIN, ul. Szpitalna 2 

 

Koszalin, dnia 13.06.2019 r. 
M-2373-03/2019 
 
 
 

Do Oferentów 
 

 
 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i sukcesywne dostawy odczynników 
laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów dla SP ZOZ MSWiA w Koszalinie. 
 
 
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie informuje, że od wykonawców wpłynęły następujące zapytania:  
 
 
PYTANIE NR 1 
Zamawiający w SIWZ wymaga serwisu analizatorów 2 razy w ciągu roku, natomiast w 
projekcie umowy pkt. 7 par. 8 minimum 1 raz w roku. Czy Zamawiający może ujednolicić 
zapisy SIWZ oraz projektu umowy i wyrazić zgodę na wykonywanie przeglądów okresowych w 
ciągu roku, zgodnie z zaleceniami producenta minimum 1 raz w roku? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający ujednolica zapisy SIWZ oraz projektu umowy – przeglądy 
okresowe 2 razy w roku.   
 
PYTANIE NR 2 
Prosimy o ujednolicenie zapisów SIWZ i projektu umowy pkt. 3 par. 6 i zaakceptowanie 
terminu ważności odczynników na 6 m-cy.  
ODPOWIEDŹ – Zamawiający ujednolica zapisy SIWZ oraz projektu umowy – ważność 
odczynników minimum 6 miesięcy. 
 
PYTANIE NR 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu ważności odczynników z terminu 
poprawionego zgodnie z pytaniem nr 2 na min. 4 miesiące? 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
PYTANIE NR 4  
Dotyczy: załącznik nr 4 - projekt umowy § 6 pkt. 9  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu wymiany towaru wadliwego z 2 dni od daty 
jej otrzymania na 2 dni od daty jej uznania? 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający wyraża zgodę.  
 
PYTANIE NR 5  
Dotyczy: załącznik nr 4 - projekt umowy § 8 pkt. 3  
Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę terminu dostawy analizatora z 14 dni na 30 dni. 
Uzasadnienie: Oferent nie posiada magazynu oraz nie prowadzi produkcji na terenie Polski. 
Przedmiot zamówienia transportowany jest z Niemiec. Dla wykonawcy sprowadzającego 
sprzęt z zagranicy termin 14 dni jest terminem nierealnym.  
ODPOWIEDŹ – Zamawiający wyraża zgodę.  
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PYTANIE NR 6  
Czy zamawiający dopuści zaoferowanie dwóch analizatorów wyprodukowanych w 2010 roku 
po gruntownym przeglądzie i objętych serwisem na koszt Wykonawcy w trakcie trwania 
umowy przetargowej? 
ODPOWIEDŹ – Zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIE NR 7 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w Parametrach wymaganych, A. 
ANALIZATORY, L.p. 4 na „Wydajność maksymalna każdego analizatora nie mniej niż 80 
badań/h”? 
ODPOWIEDŹ – Zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIE NR 8 
Czy Zamawiający przyzna maksymalną liczbę punktów w pozycji 38. PARAMETRY 
OCENIANE – KRYTERIUM FUNKCJONALNOŚĆ, jeżeli zaoferowany analizator będzie 
posiadał opatentowany i unikalny system mycia igieł zapewniający przenoszenie na poziomie 
0,1 ppm? 
ODPOWIEDŹ – Nie. 
 
PYTANIE NR 9 
Czy Zmawiający zgodzi się na wykonywanie badań CA 72-4, CYFRA 21-1, PAPP-A, FREE 
HCG BETA u zewnętrznego wykonawcy?  
ODPOWIEDŹ – Zamawiający wyraża zgodę na wykonywanie u zewnętrznego wykonawcy 
TYLKO badań CA 72-4 oraz CYFRA 21-1. Zamawiający nie wyraża zgody na wykonywanie u 
zewnętrznego wykonawcy badań PAPP-A, FREE HCG BETA 
 
PYTANIE NR 10 
Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie Troponiny I hs jako testu równorzędnego dla 
pozycji 26. Troponina T hs w tabeli Odczynniki do oznaczeń immunochemii? 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający wyraża zgodę 
 
PYTANIE NR 11 
Dotyczy: załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia l.p. 1 
Prosimy o modyfikację opisu i nadanie mu brzmienia „dwa wieloparametrowe analizatory z 
możliwością dostawiania próbek badanych w dowolnym momencie”.  
ODPOWIEDŹ – Zamawiający wyraża zgodę. 
 
PYTANIE NR 12 
Dotyczy: załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia l.p. 5 
Prosimy o modyfikację opisu i nadanie mu brzmienia: „Analizatory dostarczone wraz z 
pakietem startowym wliczonym w koszt oferty”. Prosimy o wyjaśnienie jaki powinien być skład 
dostarczonego pakietu startowego.   
ODPOWIEDŹ – Zamawiający wyraża zgodę. W skład pakietu startowego muszą wchodzić 
materiały eksploatacyjne umożliwiające wykonanie choćby 1 POKAZOWEGO testu w ramach 
szkolenia pracowników, czyli, np. odczynnik do TSH z kalibratorem i materiały zużywalne do 
pracy analizatora.   
 
PYTANIE NR 13 
Dotyczy: załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia l.p. 13 
Prosimy o wyrażenie zgody, by identyfikacja odczynników odbywała się za pomocą kodów 
kreskowych naklejonych na kasetę odczynnikową.   
ODPOWIEDŹ – Zamawiający wyraża zgodę. 
 
PYTANIE NR 14 
Dotyczy: załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia l.p. 24 
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Prosimy o wyrażenie zgody, by w opisanej sytuacji Wykonawca pokrywał koszt wynikający z 
różnicy ceny oznaczeń wykonanych we wskazanym przez Zamawiającego Medycznym 
Laboratorium Diagnostycznym i ceny oznaczeń z oferty przetargowej, wraz z kosztami 
transportu.  
ODPOWIEDŹ – Zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIE NR 15 
Dotyczy: załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia l.p. 27 
Prosimy o podanie minimalnych parametrów technicznych wirówki.  
ODPOWIEDŹ – Wirówka z chłodzeniem, zawiera rotor z adapterami do probówek na krew 
13/16mm, pokrętła, elektroniczne rozpoznanie niewyważenia, elektroniczny wskaźnik. 
 
PYTANIE NR 16 
Prosimy o wskazaniem liczby osób do przeszkolenia.  
ODPOWIEDŹ – 5 osób. 
 
PYTANIE NR 17 
Dotyczy: załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia l.p. 39 
Ponieważ warunek w całości nie jest spełniony przez żadnego z potencjalnych Wykonawców 
prosimy o jego modyfikację i nadanie mu brzemienia: „odczynniki do oznaczeń TSH, fT4 i fT3 
posiadają określone przez producenta odczynników wartości referencyjne dla populacji 
dorosłych, dzieci, kobiet w ciąży w poszczególnych trymestrach”.  
ODPOWIEDŹ – Zamawiający wyraża zgodę.  
 
PYTANIE NR 18 
Dotyczy: załącznik nr 3a – Szczegółowa oferta asortymentowo-cenowa l.p. 33 
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje zaoferowania testu do oznaczania Witaminy 
D Total (suma form hydroksylowanych D2+D3), co zgodne jest z aktualnymi rekomendacjami 
dotyczącymi oznaczania witaminy D?  
ODPOWIEDŹ – Tak, Zamawiający oczekuje zaoferowania testu witamina D Total. 
 
PYTANIE NR 19 
Dotyczy: załącznik nr 3a – Szczegółowa oferta asortymentowo-cenowa 
Prosimy o modyfikację opisu w kolumnie „Wielkość opakowania jednostkowego (ml)” w 
częściach dotyczących odczynników i materiałów zużywalnych, poprzez wykreślenie (ml) lub 
usunięcie tej kolumny. Wykonawca oferuje opakowania odczynników, których wielkość 
określona jest przez maksymalną liczbę oznaczeń, które można z nich wykonać, a w 
przypadku materiałów zużywalnych wielkość opakowania określona jest w sztukach.   
ODPOWIEDŹ – Zamawiający zmienia „ml” na „ilość testów”. 
 
PYTANIE NR 20 
Dotyczy: załącznik nr 3a – Szczegółowa oferta asortymentowo-cenowa. 
Prosimy o modyfikację opisu w kolumnie „ilość oznaczeń z 1 opakowania” w części dotyczącej 
materiałów kontrolnych i kalibratorów poprzez jej wykreślenie. Wykonawca w ofercie szczuje 
liczbę opakowań na podstawie harmonogramu wykonywania kontroli i częstotliwości 
wykonywania kalibracji.   
ODPOWIEDŹ – Zamawiający wyraża zgodę.  
 
PYTANIE NR 21 
Dotyczy: załącznik nr 3a – Szczegółowa oferta asortymentowo-cenowa. 
Prosimy o modyfikację opisu w kolumnie „Ilość oznaczeń z 1 opakowania” w części dotyczącej 
materiałów zużywalnych i płynów poprzez jej wykreślenie. Wykonawca w ofercie szacuje 
liczbę opakowań na podstawie statystycznego zużycia.   
ODPOWIEDŹ – Zamawiający wyraża zgodę. 
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PYTANIE NR 22 
Dotyczy: załącznik nr 3a – Szczegółowa oferta asortymentowo-cenowa. 
W celu prawidłowego oszacowania liczby opakowań materiału kontrolnego prosimy o podanie 
harmonogramu wykonywania oznaczeń kontrolnych.   
ODPOWIEDŹ – Badania do 500 rocznie – kontrola wraz z próbką pacjenta. Badania do 1200 
rocznie – kontrola raz w tygodniu na 2 poziomach. Badania 1400-2600 rocznie – 3 razy w 
tygodniu na 2 poziomach. Badania powyżej 2600 rocznie – codziennie na 1 poziomie 
naprzemiennie.   
 
PYTANIE NR 23 
Dotyczy: załącznik nr 4 – Projekt umowy § 5 pkt. 7. 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin płatności był liczony od daty wystawienia 
faktury?  
ODPOWIEDŹ – Zamawiający wyraża zgodę. 
 
PYTANIE NR 24 
Dotyczy: załącznik nr 4 – Projekt umowy § 6 pkt. 3. 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin ważności przedmiotu umowy wynosił minimum 6 
miesięcy od dnia dostawy? 
Uzasadnienie: Zamawiający może składać zamówienia bez ograniczeń w dowolnej 
częstotliwości – dlatego proponowany termin ważności wydaje się być wymaganiem zbyt 
wygórowanym   
ODPOWIEDŹ – Zamawiający wyraża zgodę.  
 
PYTANIE NR 25 
Dotyczy: załącznik nr 4 – Projekt umowy § 6 pkt. 10. 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin wymiany lub uzupełnienia braków wynosił 5 dni od 
uznania reklamacji?  
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
PYTANIE NR 26 
Dotyczy: załącznik nr 4 – Projekt umowy § 7 pkt. 1. 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu „Zamawiający może w 
każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej”?  
ODPOWIEDŹ – Zamawiający wyraża zgodę. 
 
PYTANIE NR 27 
Dotyczy: załącznik nr 4 – Projekt umowy § 7 pkt. 1, lit. a), tiret 1, tiret 4. 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu „dzień nieterminowego dostarczenia” na 
„dzień zwłoki” 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
PYTANIE NR 28 
Dotyczy: załącznik nr 4 – Projekt umowy § 7 pkt. 1, lit. a), tiret 2-3. 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy? 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
PYTANIE NR 29 
Dotyczy: załącznik nr 4 – Projekt umowy § 7 pkt. 1, lit c) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy?  
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
PYTANIE NR 30 
Dotyczy: załącznik nr 4 – Projekt umowy § 7 pkt. 5. 
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Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie odstąpienia od umowy przysługiwało po 
bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z 
wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze? 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający wyraża zgodę. 
 
PYTANIE NR 31 
Dotyczy: załącznik nr 4 – Projekt umowy § 8 pkt. 2. 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin płatności był liczony od daty wystawienia 
faktury?  
ODPOWIEDŹ – Zamawiający wyraża zgodę. 
 
PYTANIE NR 32 
Dotyczy: załącznik nr 4 – Projekt umowy § 8 pkt. 12. 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu „dzień niewykonywania badań” na „dzień 
zwłoki reakcji serwisu lub usunięcia awarii”?  
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
PYTANIE NR 33 
Dotyczy: załącznik nr 4 – Projekt umowy § 11. 
Czy 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? Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta zostałaby z 
Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru. 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy powierzenia i 
przetwarzania. Zamawiający przedstawi swój projekt umowy Wykonawcy.  
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