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Do Oferentów 
 
 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zakup i sukcesywne dostawy sprzętu laboratoryjnego, 
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 
Dotyczy: projekt umowy - § 7 pkt. C 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu na: „c) niedostarczenia w terminie 7 dni 
dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 2 w wysokości 2% wartości brutto umowy.”   
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.    
 
PYTANIE NR 2 
Dotyczy: formularz ofertowy 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na usuwanie pakietów z formularzy, w których Wykonawca nie 
bierze udziału? Pozwoli to na zachowanie czytelności pliku.   
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
PYTANIE NR 3 
Dotyczy: zadanie nr 7 oraz 9 
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przedłożenia próbek na rzecz kart katalogowych produktów? 
Większość Wykonawców zaopatruje się w część asortymentu, dlatego dołączanie pojedynczych 
próbek bywa kłopotliwe.     
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.  
 
PYTANIE NR 4  
Dotyczy: zadanie nr 7 
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu próbek w pozycji 1 na rzecz karty katalogowej z dokładną 
specyfikacją produktu? Prośba wynika z wysokiej ceny produktu. Zdejmowanie asortymentu ze 
stanu magazynowego na rzecz pojedynczej próbki stanowi stratę dla firmy. 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIE NR 5  
Dotyczy: zadanie nr 6  
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie jak należy liczyć wartość netto dla pakietu nr 6: cena 
jednostkowa netto za 1 sztukę x 2000 czy cena jednostkowa netto opakowania x liczba opakowań 
oferowanych? 
ODPOWIEDŹ – Cena jednostkowa netto za 1 sztukę x 2000. 
 
PYTANIE NR 6  
Dotyczy: zadanie nr 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 10-parametrowych pasków uwzględniających 
stężenie kreatyniny, pozwalających n automatyczne wyliczanie przez analizator wskaźnika 
białkowo-kreatyninowego, w miejsce pasków 9-parametrowych do analizy albumin? 
ODPOWIEDŹ – Zgodnie z SWIZ.  
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PYTANIE NR 7  
Dotyczy: zadanie nr 3  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pełni automatycznego analizatora do oceny 
parametrów fizyko-chemicznych z wydajnością 225 ozn./godz., w którym pobieranie i dozowanie 
materiału badanego odbywa się bez udziału pracownika?  
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIE NR 8  
Dotyczy: zadanie nr 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora wyposażonego w kolorowy ekran 
ciekłokrystaliczny?  
ODPOWIEDŹ – Zamawiający wyraża zgodę. 
 
PYTANIE NR 9  
Dotyczy: zadanie nr 3  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu pracy na przystąpienie do naprawy do 48h 
od momentu zgłoszenia awarii? 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIE NR 10  
Dotyczy: zadanie nr 10  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę pozycji asortymentowej nr 18 „materiały zużywalne” na 
„usługa serwisowa”, która zostanie odpowiednio wyceniona oraz w ramach której zostaną 
zapewnione dalej wymienione punkty tj.: 
- możliwość zgłaszania awarii przez 5 dni w tygodniu (pn-pt), 
- przegląd raz w roku, 
- gwarancja na cały okres trwania umowy, 
- zapewnienie przez Sprzedającego autoryzowanego serwisu aparatu przez cały czas trwania 
umowy, 
- przystąpienie do awarii do 48h od zgłoszenia?  
ODPOWIEDŹ – Zamawiający wyraża zgodę. 
 
PYTANIE NR 11  
Dotyczy: zadane nr 10  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zapewnienie zewnętrznego programu kontroli jakości 
Labquality na koszt Dostawcy przez cały okres trwania umowy na wybrane pozycje z oferowanych 
badań, to jest troponina, borelioza, rubella, d-dimery w ilości 2 razy w roku z możliwością 
uzyskania certyfikatu? 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający wyraża zgodę na zapewnienie zewnętrznego programu kontroli 
jakości Labquality na koszt Dostawcy minimum 2 razy w roku na badania wykonywane w ilości 
większej niż 299 badań w okresie 48 miesięcy. 
 
PYTANIE NR 12  
Dotyczy: zadanie nr 10  
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia kart charakterystyk odczynników wraz z 
pierwszą dostawą, jeżeli Wykonawca udostępni Zamawiającemu adres strony internetowej, z której 
będzie mógł bez ograniczeń korzystać, w celu pobierania samodzielnie dokumentacji 
merytorycznej? 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający wyraża zgodę. 
 
PYTANIE NR 13  
Dotyczy: zadanie nr 10 
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia metodyk, ulotek i kart charakterystyk, jeżeli 
Wykonawca udostępni Zamawiającemu adres strony internetowej, z której będzie mógł bez 
ograniczeń korzystać, w celu pobierania samodzielnie dokumentacji merytorycznej? 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający wyraża zgodę. 
 
PYTANIE NR 14  
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Dotyczy: zadanie nr 10  
Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie odczynników w pozycji 10, 11 i 15 z minimalnym 
terminem ważności 4 miesiące oraz zmodyfikuje zapis projektu umowy w §6 ust. 3? Uzasadnienie: 
ze względu na skład i komponenty nie można określić terminu ważności odczynników na minimum 
określone przez Zamawiającego. Wykonawca nie ma prawa gwarantować okresu ważności 
dłuższego niż zalecany przez producenta.  
ODPOWIEDŹ – Zamawiający wyraża zgodę. Zapis w umowie zostanie zmieniony przy jej 
podpisywaniu. 
 
PYTANIE NR 15  
Dotyczy: załącznik nr 4a – projekt umowy § 5 ust. 8 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umowy na „faktura za dostarczony 
asortyment musi być opisana numerem realizowanej umowy lub numerem zamówienia”? 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
PYTANIE NR 16  
Dotyczy: załącznik nr 4a – projekt umowy § 6 ust. 2 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu do 10 dni? 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
PYTANIE NR 17  
Dotyczy: załącznik nr 4a – projekt umowy § 6 ust. 2 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego poprzez enumeratywne 
wyliczanie rodzaju dokumentów wymaganych przez Zamawiającego? 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
PYTANIE NR 18  
Dotyczy: załącznik nr 4a – projekt umowy § 6 ust. 7 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Reklamacja 
asortymentu wadliwego będzie składana pisemnie lub drogą elektroniczną”? 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
PYTANIE NR 19  
Dotyczy: załącznik nr 4a – projekt umowy § 6 ust. 9 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Wykonawca 
zobligowany jest do dokonywania wymiany wadliwego wyroby na zgodny z zamówieniem i wolny 
od wad lub też pisemnej odmowy uznania reklamacji w terminie 5 dni roboczych od daty jej 
uznania. Brak pisemnej odmowy uznania reklamacji w tym terminie jest uważany za uznanie 
reklamacji przez Wykonawcę.”?  
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
PYTANIE NR 20  
Dotyczy: załącznik nr 4a – projekt umowy § 6 ust. 10 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „W przypadku 
wystąpienia wad jakościowych i/lub ilościowych Wykonawca zobowiązany jest wymienić 
asortyment wadliwy na wolny od wad i/lub uzupełnić niedobór ilościowy w ciągu 5 dni roboczych od 
dnia złożenia przez Zamawiającego reklamacji.”?  
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
PYTANIE NR 21  
Dotyczy: załącznik nr 4a – projekt umowy § 7 ust. 1 lit. a tiret 1 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 0,2% wartości 
asortymentu niedostarczonego w terminie za każdy dzień nieterminowego dostarczenia?  
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
PYTANIE NR 22  
Dotyczy: załącznik nr 4a – projekt umowy § 7 ust. 1 lit. b 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 5%?  
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ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
PYTANIE NR 23  
Dotyczy: załącznik nr 4a – projekt umowy § 7 ust. 1 lit. c 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „niedostarczenia w 
terminie 7 dni dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 2 w wysokości 500 zł”? Uzasadnienie: 
Wykonawca prosi o modyfikację postanowienia umownego w taki sposób, aby podstawę naliczania 
kary umownej stanowiła ryczałtowo określona kwota, a nie jak dotychczas wartość brutto całego 
kontraktu. W ocenie Wykonawcy tak wskazana kara jest rażąco wygórowaną. Zakładając 
przykładowo, że wartość kontraktu wyniesie 300 tys. zł, wówczas kara za dwa dni opóźnienia w 
dostarczeniu dokumentów wyniosłaby 15 000,00 zł.   
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
PYTANIE NR 24  
Dotyczy: załącznik nr 4a – projekt umowy § 7 ust. 1 lit. c  
Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację, czy wyrazi zgodę na obniżenie 
wysokości kary umownej do 2 %?  
ODPOWIEDŹ – Zamawiający wyraża zgodę. 
 
PYTANIE NR 25  
Dotyczy: załącznik nr 3, zadanie nr 3, pkt. 4 
Prosimy o informację, czy przypadku podania pasków testowych umożliwiających wykonanie 
badań w kierunku mikroalbuminurii, Zamawiający oczekuje, że analizator automatycznie rozpozna 
typ paska, na podstawie pola identyfikacyjnego umieszczonego na pasku, bez konieczności 
wprowadzania informacji przez operatora?   
ODPOWIEDŹ – Tak. 
 
PYTANIE NR 26  
Dotyczy: załącznik nr 3, zadanie nr 3, pkt. 8 
Czy Zamawiający oczekuje, że celem uniknięcia ryzyka wydania wyniku z paska poddanego 
działaniu wilgoci, analizator winien monitorować takie ryzyko poprzez analizę pól testowych paska i 
blokować wykonanie badania w przypadku jego wykrycia?  
ODPOWIEDŹ – Tak. 
 
PYTANIE NR 27  
Dotyczy: załącznik nr 3, zadanie nr 11, pkt. 1 
Czy Zamawiający dopuści ofertę, gdzie kalibratory, kontrole i odczynniki, materiały zużywalne i 
eksploatacyjnej stanowią jednolity system analityczny, jednakże pochodzą od dwóch ściśle 
współpracujących ze sobą producentów?  
ODPOWIEDŹ – Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem zagwarantowania autoryzowanego 
serwisu. 
 
PYTANIE NR 28  
Dotyczy: zadanie nr 11 
Czy Zamawiający wymaga do oznaczania fibrynogenu zastosowania odczynnika metodą Clauss’a 
bez wstępnego rozcieńczania osocza, zakres pomiarowy przy pierwszym oznaczeniu od 110 do 
800 mg/dl?  
ODPOWIEDŹ – Tak. 
 
PYTANIE NR 29  
Dotyczy: zadanie nr 11 
Czy Zamawiający wymaga do oznaczania PT tromboplastyny ludzkiej nierekombinowanej 
(pochodzenia łożyskowego) o ISI zbliżonym do 1,0 (+/- 0,1)?  
ODPOWIEDŹ – Tak. 
 
PYTANIE NR 30  
Dotyczy: parametry podlagające ocenie, zadanie nr 11, pkt. 3 
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Czy Zamawiający miał na uwadze odnośnie zasady detekcji: koagulacyjna z optyczną detekcją 
skrzeu, chromogenna i immunologiczna?  
ODPOWIEDŹ – Tak. 
 
PYTANIE NR 31  
Dotyczy: zadanie nr 4, pkt. 5 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyłączenie pozycji 5 z zadania zbiorczego nr 4 i 
utworzenie z niej odrębnego zadania. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia wskazuje 
preferencje dla konkretnego Wykonawcy, dysponującego pełnym asortymentem wymienionym w 
zadaniu zbiorczym nr 4, uniemożliwiający składanie ofert pozostałym Wykonawcom, co budzi 
podejrzenia o faworyzowanie konkretnego Wykonawcy przez Zamawiającego.  
ODPOWIEDŹ – Zamawiający wyraża zgodę – patrz zmodyfikowany załącznik nr 3 do SIWZ. 
 
PYTANIE NR 32  
Dotyczy: zadanie nr 12 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie zasadności kolumny o nazwie: „Ilość 
oznaczeń z 1 opakowania” w tabeli asortymentowo-cenowej w zadaniu nr 12, gdyż nie ma 
możliwości podania ilości oznaczeń np. w asortymencie z poz. 12 – stazy jednorazowe. 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający usunie kolumnę – patrz zmodyfikowany załącznik nr 3 do SIWZ. 
 
PYTANIE NR 33 
Dotyczy: załącznik nr 4 – projekt umowy § 2 ust. 1 oraz 2 
Uprzejmie prosimy od modyfikację zapisu poprzez dodanie „odczynników 
chemicznych/hematologicznych”. 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający wyraża zgodę - patrz zmodyfikowany załącznik nr 4 do SIWZ.. 
 
PYTANIE NR 34  
Dotyczy: załącznik nr 4 – projekt umowy § 4 
Prosimy o dodanie postanowienia w następującym brzmieniu: 
„Niedokonanie lub opóźnienie zapłaty należności za dostarczony towar nie upoważnia Wykonawcy 
do wstrzymania dostawy kolejnej partii towaru, chyba że zwłoka w zapłacie przekracza 45 dni” 
W stosunkach zobowiązaniowych wynikających z umów wzajemnych jest regułą, że każda ze 
stron, zobowiązując się do świadczenia, czyni to w przekonaniu, iż otrzyma ekwiwalent swego 
świadczenia od kontrahenta, dlatego też zgodnie z art. 552 KC, gdy kupujący dopuszcza się zwłoki 
z zapłatą ceny na dostarczony towar i powstaje przypuszczenie że zapłata za towar który będzie 
dostarczony później nie nastąpi, sprzedawca może powstrzymać się z dostarczeniem pozostałego 
towaru wyznaczając dodatkowy termin do zabezpieczenia zapłaty. 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający wyraża zgodę - patrz zmodyfikowany załącznik nr 4 do SIWZ. 
 
PYTANIE NR 35  
Dotyczy: załącznik nr 4 – projekt umowy § 4 ust. 1 
Prosimy o doprecyzowanie czy osoba wskazana do kontaktów w sprawie przedmiotu zamówienia 
jest osobą odpowiedzialną za składanie zamówień. Czy zamówienia podpisane/zatwierdzone 
wyłącznie przez tą osobę mają być realizowane? Jeżeli tak, prosimy o wskazanie kilku osób w celu 
uniknięcia sytuacji braku realizacji (wstrzymania) zamówienia z powodu nieobecności 
przedstawiciela Zamawiającego i podpisania zamówienia przez inną osobę.  
ODPOWIEDŹ – Jedynie osoba wskazana w umowie, będzie uprawniona do składania zamówień. 
 
PYTANIE NR 36  
Dotyczy: załącznik nr 4 – projekt umowy § 5 ust. 4 pkt. a) 
Prosimy o uzupełnienie zapisu w § 5 ust. 4 pkt. a) poprzez dodanie zapisu w brzmieniu: 
„W przypadku zmiany przepisów dotyczących wysokości podatku VAT ceny brutto ulegną zmianie 
stosownie do tych przepisów, natomiast ceny netto pozostają niezmienione. Zmiana ta nie wymaga 
dokonywania zmian w treści niniejszej umowy w formie aneksu.”  
ODPOWIEDŹ – Zamawiający wyraża zgodę - patrz zmodyfikowany załącznik nr 4 do SIWZ. 
 
PYTANIE NR 37  
Dotyczy: załącznik nr 4 – projekt umowy § 6 ust. 3 
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Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w zakresie zadania nr 2 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 – Zamawiający wyraża zgodę, - patrz zmodyfikowany załącznik nr 4 do SIWZ. 
 
PYTANIE NR 38  
Dotyczy: załącznik nr 4 – projekt umowy § 7 pkt. a) tiret 1, 4 i 5 
Uprzejmie prosimy o dookreślenie ww. zapisów poprzez dodanie: 
„za każdy dzień nieterminowego dostarczenia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”. Kara 
powinna pełnić funkcję dyscyplinującą, a nie paraliżującą. W obecnym brzmieniu zapisu 
Wykonawca nie ma wpływu na wysokości kary – nie zależy to od jego należytej staranności.    
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIE NR 39  
Dotyczy: załącznik nr 4 – projekt umowy § 8 ust. 1 
Uprzejmie prosimy o modyfikację zapisu poprzez dodanie „badań 
immonochemicznych/hematologicznych”. Zadanie nr 2 dotyczy wykonywania badań 
hematologicznych  
ODPOWIEDŹ – Załącznik nr 4 (projekt umowy) jest wspólny do kilku zadań. Doprecyzowanie 
rodzaju badań nastąpi w momencie podpisywania umowy na dane zadanie. 
 
PYTANIE NR 40  
Dotyczy: zadanie nr 2, załącznik nr 4 – projekt umowy § 8 ust. 10 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie maksymalnego czasu niesprawności 
analizatora poprzez dodanie zapisu „w dni robocze”? 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający wyraża zgodę - patrz zmodyfikowany załącznik nr 3 oraz 4 do SIWZ. 
 
PYTANIE NR 41  
Dotyczy: załącznik nr 4 – projekt umowy § 8 ust. 12 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej z 300 zł do 100 zł? 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
PYTANIE NR 42  
Dotyczy: załącznik nr 4 – projekt umowy  
Z uwagi na wejście w życie nowych przepisów o ochronie danych osobowych, celem właściwego 
zabezpieczenia dokumentacji przez obie strony, prosimy o dołączenie do umowy głównej - umowy 
powierzenia przetwarzania danych osobowych. Dostęp do danych osobowych przez Wykonawcę 
może nastąpić w sytuacji serwisowania dzierżawionych urządzeń. Inżynier serwisu może mieć 
wówczas potencjalnie dostęp do danych pacjenta. 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający przy podpisywaniu umów dołączy umowy powierzenia przetwarzania 
danych osobowych. 
 
PYTANIE NR 43  
Dotyczy: SIWZ, dział VII, ust. 8 pkt d) 
Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca zamiast aktualnego odpisu z właściwego 
rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, 
przedstawił informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobraną n 
podstawie art. 4 ust. 4a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym? 
Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości uruchomił w dniu 
28 czerwca 2012 roku internetową usługę pozwalającą na pobranie wydruku komputerowego 

mailto:poliklinika@pro.onet.pl


- Strona 7 - 

 

 

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

 

aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do KRS. Wydruki te mają moc zrównaną z mocą 
dokumentów wydanych przez Centralną Informację.    
ODPOWIEDŹ – Zamawiający wyraża zgodę. 
 
PYTANIE NR 44  
Dotyczy: zadanie nr 1, załącznik nr 3 (tabela parametrów technicznych), poz. 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty jedynie Deklaracji Zgodności producenta 
potwierdzającej spełnienie wymagań zasadniczych Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 
98/79/WE z dnia 27 października 1998 r. w sprawie wyrobów medycznych używanych do diagnozy 
in vitro bez certyfikatu CE? 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
PYTANIE NR 45  
Dotyczy: zadanie nr 1, załącznik nr 3 (tabela parametrów technicznych), poz. 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na posiadanie przez oferenta wdrożonego, ale nie certyfikowanego 
systemu zapewnienia jakości? 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
PYTANIE NR 46  
Dotyczy: zadanie nr 2, załącznik nr 3 (tabela parametrów technicznych), poz. 8 
Czy Zamawiający dopuści analizator z następującym zakresem liniowości: RBC min do 8 x109/L, 
WBC min 0-99x1012/L, PLT min 0 do 1 x109/L, HGB do 25 g/l? 
ODPOWIEDŹ – Zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIE NR 47  
Dotyczy: zadanie nr 3, załącznik nr 3 (tabela parametrów technicznych), poz. 5 
Czy Zamawiający dopuści analizator o wydajności 514 oznaczeń z manualnym podawaniem 
pasków na podajnik? 
ODPOWIEDŹ – Zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIE NR 48  
Dotyczy: zadanie nr 3, załącznik nr 3 (tabela parametrów technicznych), poz. 6 
Czy Zamawiający dopuści analizator bez tworzenia w aparacie raportów wyników wynikających 
weryfikacji? 
ODPOWIEDŹ – Zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIE NR 49  
Dotyczy: zadanie nr 12, poz. 10 
Zważywszy na fakt, iż producent zmienił wielkość opakowania igieł motylkowych ze 100 sztuk na 
120 sztuk, wracamy się z prośbą do Zamawiającego o ponowne oszacowanie wymaganej ilości. 
Uwzględnienie minimalnej ilości 120 szt. zapobiegnie nieporozumieniom podczas ewentualnej 
realizacji umowy. 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający wyraża zgodę na 1800 szt. na 48 miesięcy. 
 
PYTANIE NR 50  
Dotyczy: zadanie nr 12, parametry wymagane, pkt. 3 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zawężenie wymogu pochodzenia asortymentu od 
jednego producenta do elementów systemu zamkniętego pobierania krwi, czyli od poz. 1 do poz. 
10 i poz. 13. Wymóg jednego producenta jest bardzo ważny jedynie w przypadku elementów 
systemu zamkniętego pobierania krwi, gdyż gwarantuje jego pełną kompatybilność, co ma wpływ 
na bezpieczeństwo personelu pobierającego. 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza. 
 
PYTANIE NR 51  
Dotyczy: SIWZ, dział VII, pkt. 11 
Zważywszy na fakt, iż postępowanie jest prowadzone w formie elektronicznej, zwracamy się z 
prośbą o dopuszczenie złożenia dokumentów z podpisem elektronicznym, który jednocześnie 
poświadcza za zgodność z oryginałem składane dokumenty. 
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ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza. 
 
PYTANIE NR 52  
Dotyczy: SIWZ, dział XII, pkt. 1.10 
Zważywszy na fakt, iż postępowanie jest prowadzone w formie elektronicznej, zwracamy się z 
prośbą o wykreślenie punktu 1.10 z działu XII SIWZ. 
ODPOWIEDŹ – Omyłka pisarska, Zamawiający nie będzie wymagała spełnienia tego wymogu. 
 
PYTANIE NR 53  
Dotyczy: projekt umowy § 4 ust. 5 
Prosimy o modyfikację § 4 ust. 5 i dopisanie: „(…) pokrywa Wykonawca, przy czym wartość 
zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150,00 zł netto.” 
Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 150,00 zł koszty transportu na które składają 
się m.in. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów 
przewozowych, koszty dostarczenia towaru do przewoźnika są wyższe niż wartość marży 
uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości. 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający wyraża zgodę - patrz zmodyfikowany załącznik nr 4a do SIWZ. 
 
PYTANIE NR 54  
Dotyczy: projekt umowy § 7 
Zwracamy się z prośbą do Zmawiającego o modyfikację zapisów § 6.1.1 i 6.1.2 w taki sposób, aby 
wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością 
publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. 
Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści 
ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia. 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
PYTANIE NR 55  
Dotyczy: zadanie nr 3 
Czy dopuszczają Państwo analizator bez możliwości podania wskaźnika białkowo-kreatyninowego 
i spełniający pozostałe wymagania? 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIE NR 56  
Dotyczy: zadanie nr 3 
Czy dopuszczają Państwo analizator bez możliwości tworzenia w aparacie wyników wymagających 
weryfikacji, sokor wyniki będą opisywane i weryfikowane w systemie ATD-Software? 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIE NR 57  
Dotyczy: zadanie nr 3 
Czy dopuszczają Państwo paski do oznaczania albuminy 11parametrowe?. 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza. 
 
PYTANIE NR 58  
Dotyczy: zadanie nr 1 
Prosimy o modyfikację opisu w kolumnie „Wielkość opakowania jednostkowego (ml)” poprzez 
wykreślenie „ml”. Wykonawca oferuje opakowania odczynników, których wielkość określona jest 
przez maksymalną liczbę oznaczeń, które można z nich wykonać.   
ODPOWIEDŹ – Zamawiający wyraża zgodę - patrz zmodyfikowany załącznik nr 3 do SIWZ. 
 
PYTANIE NR 59  
Dotyczy: zadanie nr 1 
Prosimy o ujednolicenie opisu w kolumnie „jednostka miary” poprzez wpisanie w każdym wierszu 
„op.” (dotyczy poz. 1-34). 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający wyraża zgodę - patrz zmodyfikowany załącznik nr 3 do SIWZ. 
 
PYTANIE NR 60  

mailto:poliklinika@pro.onet.pl


- Strona 9 - 

 

 

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

 

Dotyczy: zadanie nr 1, wymagane parametry techniczne dla analizatora biochemicznego, pkt. 1 
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania analizatora pracującego w oparciu o bezobsługowe 
elektordy (Na, K, Cl, Li, Ref), wymieniane pojedynczo w zależności od zużycia? 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający wymaga. 
 
PYTANIE NR 61  
Dotyczy: zadanie nr 1, wymagane parametry techniczne dla analizatora biochemicznego, pkt. 4 
Czy Zamawiający dopuści aparat, który jest systemem częściowo otwartym? 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza. 
 
PYTANIE NR 62  
Dotyczy: zadanie nr 1, wymagane parametry techniczne dla analizatora biochemicznego, pkt. 9 
Czy przez wymóg „Chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora” Zamawiający wymaga 
takiego systemu chłodzenia w stałej temperaturze, który jest zgody z wymogami producenta i który 
opisany jest w instrukcji obsługi, co gwarantuje stabilność tych materiałów zgodnie z 
rekomendacjami producenta? 
ODPOWIEDŹ – Tak. 
 
PYTANIE NR 63  
Dotyczy: zadanie nr 1, wymagane parametry techniczne dla analizatora biochemicznego 
Czy Zamawiający wymaga, aby analizator umożliwiał automatyczne udrażnianie igły pobierającej 
po zaaspirowaniu skrzepu? 
ODPOWIEDŹ – Tak. 
 
PYTANIE NR 64  
Dotyczy: zadanie nr 1, wymagane parametry techniczne dla analizatora biochemicznego, pkt. 8 
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 65 
Dotyczy: załącznik nr 4 projekt umowy, § 3  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin obowiązywania umowy wynosił 44 miesiące? 
Uzasadnienie: Dłuższy termin trwania umowy niż 44 miesiące narazi Zamawiającego na 
konieczność amortyzowania przedmiotu umowy, a tym samym zwiększy po jego stronie koszty 
kontraktu. 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
PYTANIE NR 66  
Dotyczy: załącznik nr 4 projekt umowy, § 4 ust. 8  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu: „Zmniejszenie nie może przekraczać 20% 
całkowitej wartości umowy”?. 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
PYTANIE NR 67  
Dotyczy: załącznik nr 4 projekt umowy, § 5 ust. 7 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury? 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
PYTANIE NR 68  
Dotyczy: załącznik nr 4 projekt umowy, § 6 ust. 9-10  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin wymiany lub uzupełnienia braków wynosił 5 dni? 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
PYTANIE NR 69  
Dotyczy: załącznik nr 4 projekt umowy, § 7 lit. a) tiret 1  
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Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wyrażenia „dzień nieterminowego dostarczenia” na 
„dzień zwłoki”? 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
PYTANIE NR 70  
Dotyczy: załącznik nr 4 projekt umowy, § 7 ust. 1 lit. a) tirert 2-3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy? Kary umowne z 
tego tytułu zostały opisane w § 7 ust. 1 lit. a) tiret 4-5. 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
PYTANIE NR 71  
Dotyczy: załącznik nr 4 projekt umowy, § 7 ust. 1 lit. a) tirert 4-5 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wyrażenia „dzień nieterminowego dostarczenia” na 
„dzień zwłoki”? 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
PYTANIE NR 72  
Dotyczy: załącznik nr 4 projekt umowy, § 7 ust. 1 lit. b) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wyrażenia „z przyczyn zależnych od Wykoanwcy” na 
„przyczyn zawinionych przez Wykonawcę”? 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
PYTANIE NR 73  
Dotyczy: załącznik nr 4 projekt umowy, § 7 ust. 1 lit. c)  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy?  
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
PYTANIE NR 74  
Dotyczy: załącznik nr 4 projekt umowy, § 8 ust. 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury? 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
PYTANIE NR 75  
Dotyczy: załącznik nr 4 projekt umowy, § 8 ust. 10 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „godzin” na „godzin w dni robocze”? 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
PYTANIE NR 76  
Dotyczy: załącznik nr 4 projekt umowy, § 8 ust. 12 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej na 100 zł? 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający wyraża zgodę. 
 
PYTANIE NR 77  
Dotyczy: załącznik nr 4 projekt umowy, § 8 ust. 12 
Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wyrażenia „dzień nieterminowego dostarczenia” na „dzień 
zwłoki”? 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
PYTANIE NR 78  
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 w Wykonawcą jako procesorem wg 
załączonego wzoru.  
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ODPOWIEDŹ – Zamawiający przy podpisywaniu umów dołączy umowy powierzenia przetwarzania 
danych osobowych. 
 
PYTANIE NR 79  
Dotyczy: zadanie nr 4 
Prosimy o wyłączenie pozycji 2-4, 6, 8-10 z zadania 4 i utworzenie z nich odrębnego pakietu. 
Obecny opis przedmiotu zamówienia tworzy preferencje dla konkretnego wytwórcy, dysponującego 
pełnym asortymentem wymienionym w zadaniu 4, uniemożliwiając składanie ofert pozostałym 
podmiotom posiadającym w swojej ofercie testy immunochromatograficzne (kasetkowe), lecz nie 
posiadającym pozostałej części asortymentu, co budzi podejrzenia o faworyzowanie konkretnego 
wytwórcy przez Zamawiającego z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych (na podstawie 
przepisów zawartych art. 17.1 pkt. 1) i pkt. 5b) ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o 
odpowiedzialności za naruszanie dyscypliny finansów publicznych (wraz z późn. zm.)). Poprzez 
sformułowanie przedmiotu zamówienia ograniczające faktyczny krąg podmiotów ubiegających się 
o udzielenie zamówienia, posiadających w swojej ofercie testy immunochromatograficzne, 
Zamawiający narusza odpowiednie przepisy ustawy PZP:  
1) art. 7 ust. 1, poprzez przeprowadzenie postępowania w sposób naruszający zasadę uczciwej 
konkurencji, równego traktowania wykonawców, przejrzystości oraz proporcjonalności, poprzez 
sformułowanie postanowień SIWZ w sposób bezzasadnie ograniczający krąg podmiotów 
uprawnionych do ubiegania się o udzielenie zamówienia w postępowaniu;  
2) art. 29 ust. 1, 2 i 3 w zw. z art. 7 ust. 1, poprzez wadliwe opisanie przedmiotu zamówienia, 
polegające na wprowadzeniu do jednego zamówienia produktów dostępnych tylko u jednego lub 
bardzo ograniczonej liczby podmiotów bez podziału tego zamówienia na części i tym samym 
ograniczenie liczby wykonawców uprawnionych do ubiegania się o udzielenie zamówienia w 
postępowaniu;  
3) art. 29 ust. 1, 2 i 3 w zw. art. 36aa ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1, poprzez wadliwe opisanie 
przedmiotu zamówienia, polegające na niedopuszczeniu możliwości składania ofert 
częściowych/nieudzielenie zamówienia w częściach i tym samym ograniczenie liczby podmiotów 
uprawnionych do ubiegania się o udzielenie zamówienia w postępowaniu. W odniesieniu do art. 96 
ust. 1 pkt. 11 ustawy PZP (zgodnie z którym Zamawiający powinien literalnie wskazać przyczyny 
niedokonania podziału zamówienia na części), cytowany przepis stanowi transpozycję do 
polskiego porządku prawnego normy zawartej w art. 46 ust. 1 dyrektywy klasycznej. Zgodnie z 
motywem 78 preambuły do dyrektywy klasycznej w przypadku, gdy instytucja zamawiająca 
zdecyduje, że podział zamówienia na części nie byłby właściwy, stosowne indywidualne 
sprawozdanie lub dokumenty zamówienia powinny zawierać wskazanie głównych przyczyn decyzji 
instytucji zamawiającej. Przesłanki zawarte w powyższym motywie preambuły nie mają 
zastosowania w przedmiotowym postępowaniu. Zgodnie z treścią sentencji wyroku KIO z dnia 
2017-01-02, sygn. akt.: KIO 2346/16 (w myśl którego KIO nakazała instytucji zamawiającej 
dokonanie podziału zamówienia na części): „uznać należy, iż obawy związane z ewentualnymi 
niewielkimi trudnościami czy kosztami bądź nieznacznymi problemami z koordynowaniem działań 
wykonawców, a tym bardziej wygoda zamawiającego, nie powinny stanowić dostatecznej 
podstawy do zaniechania podziału zamówienia na części. 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie wyraża zgody 
 
PYTANIE NR 80  
Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 
trzech lub czterech miejsc po przecinku? Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów 
(Orzecznictwo Zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06) „dopuszcza się podawanie cen z 
dokładnością do trzech, a nawet 4 miejsc po przecinku, dla wyrobów masowych wówczas cena 
jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, 
bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki ezy, końcówki czy szkiełka)”.    
ODPOWIEDŹ – Zamawiający wyraża zgodę.  
 
PYTANIE NR 81  
Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na powyższe, czy wyrazi zgodę na podawanie ceny 
brutto/netto za opakowanie? 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający wyraża zgodę. 
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PYTANIE NR 82  
Dotyczy: załącznik nr 4a projekt umowy, § 5 ust. 4a 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu poprzez dodanie sformułowania: „w takim 
przypadku ceny netto pozostaną stałe, zmianie ulegnie cena brutto. Zmiany wejdą w życie wraz z 
dniem obowiązywania nowych przepisów”? 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający wyraża zgodę - patrz zmodyfikowany załącznik nr 4 do SIWZ 
 
PYTANIE NR 83  
Dotyczy: załącznik nr 4 projekt umowy, § 7 ust. 1b 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na „5% niezrealizowanej wartości umowy 
brutto”? Z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy.  
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
PYTANIE NR 84  
Dotyczy: załącznik nr 4 projekt umowy, § 7 ust. 1c 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na „0,2% niezrealizowanej wartości brutto 
umowy”? Z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy. 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
PYTANIE NR 85  
Dotyczy: załącznik nr 4 projekt umowy, § 7 ust. 6a 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z „minimum trzy razy przekroczył termin 
realizacji zamówienia określony w §4 ust. 3” na „minimum trzy razy przekroczył termin realizacji 
zamówienia określony w §4 ust. 3 w przeciągu jednego kwartału”? 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
PYTANIE NR 86  
Dotyczy: zadanie nr 7, poz. 6 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania probówki bez pola do opisu, ale w zestawie z 
nalepkami samoprzylepnymi o wym. 40x20 mm lub 55x22 mm (probówki z korkami + osobno 
nalepki)? 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie dopuszcza. 
 
PYTANIE NR 87  
Dotyczy: zadanie nr 7, poz. 8 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szkiełka szlifowane o wymiarach 75 x 25 x 1 mm 
zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO8037-1? 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza.  
 
PYTANIE NR 88  
Dotyczy: zadanie nr 7, poz. 4 
Czy Zamawiający zaakceptuje probówki o określonej przez producenta pojemności 10 ml o 
wymiarach takich samych jak w SIWZ tj. Ø 16 x 100 mm”? 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza.  
 
PYTANIE NR 89  
Dotyczy: zadanie nr 7, poz. 6 
Czy Zamawiający zaakceptuje probówki z etykietą, spełniające pozostałe warunki SIWZ? 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza.  
 
PYTANIE NR 90  
Dotyczy: zadanie nr 7, poz. 6 
Czy Zamawiający zaakceptuje probówki z etykietą załączoną osobno, spełniające pozostałe 
warunki SIWZ? 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 – Zamawiający nie dopuszcza.  
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PYTANIE NR 91  
Dotyczy: zadanie nr 9, poz. 1 
Czy Zamawiający zaakceptuje końcówki typu Eppendorf o pojemności 5-200 µl? 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza.  
 
PYTANIE NR 92  
Dotyczy: zadanie nr 9, poz. 2 
Czy Zamawiający zaakceptuje końcówki typu Eppendorf o pojemności 100-1000 µl?? 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza.  
 
PYTANIE NR 93 
Dotyczy: SIWZ, dział VII ust. 4.2 (zadanie nr 2) 
Czy zamiast certyfikatu IVD Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie Deklaracji Zgodności 
potwierdzającej spełnienie wymagań zasadniczych Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 
98/79/WE z dnia 27 października 1998 r. w sprawie wyrobów medycznych używanych do diagnozy 
in vitro (IVD)? 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza.  
 
PYTANIE NR 94 
Dotyczy: zadanie nr 2 
Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie krwi kontrolnej policzonej w ilościach 
uwzględniających ważność folki na opakowaniu. Umożliwi to zamawiającemu oszczędność 
materiału kontrolnego z zachowaniem najwyższej jakości 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający wyraża zgodę.  
 
PYTANIE NR 93 
Dotyczy: zadanie nr 2, pkt. 25 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę by przestąpienie do naprawy awarii nastąpiło w ciągu 24 godzin w 
dni robocze, jeżeli niemożliwe jest usunięcie awarii w sposób zdalny. 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający wyraża zgodę.  
 
 
 
 
 

Elżbieta Czeszewska 

……………………………………. 

Dyrektor SP ZOZ MSWiA  
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