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Drezdenko, dnia 30 marca 2022 roku 
Do Wykonawców,  

ubiegających się o zamówienie 

 
P1 
Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na dostawę odczynników laboratoryjnych dla 
Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku, nr sprawy: PCZSzp/TP-MN/4/2022, 2022/BZP 
00093520/01 z dnia 22.03.2022 r. 
 

WYJAŚNIENIA  I ZMIANA TREŚCI SWZ 
 
 Zamawiający, w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, 
zwanej dalej Ustawą udziela następujących wyjaśnień treści SWZ i w trybie art. 286 ust. 1 Ustawy wprowadza zmiany 
SWZ,  tj.: 
 
Pytanie 1 
dodatek nr 2 pakiet 3 pkt.11 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowane odczynnika do oznaczania APTT gotowego do użycia, którego trwałość 
wynosi 8 dni na pokładzie analizatora bez konieczności przechowywania  go w temperaturze lodówki? 
Odp. do pytania 1 
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w pakiecie 3 odczynnika do oznaczania APTT gotowego 
do użycia, którego trwałość wynosi 8 dni na pokładzie analizatora bez konieczności przechowywania 
 go w temperaturze lodówki. 
 
Pytanie 2 
dodatek nr 2 pakiet nr 3 poz. 13 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie tromboplastyny, której trwałość wynosi minimum 4 dni po rozpuszczeniu, 
na pokładzie analizatora bez konieczności przechowywania  go w temp.  2-8`C, ISI zbliżone do 1,0 (+/-0,1)? 
Odp. do pytania 2  
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w pakiecie 3 tromboplastyny, której trwałość wynosi minimum 
4 dni po rozpuszczeniu, na pokładzie analizatora bez konieczności przechowywania  go w temp.  2-8`C, ISI 
zbliżone do 1,0 (+/-0,1). 
 
Pytanie 3 
dodatek nr 2 pakiet 3, wymagania minimalne pkt. 14 
Czy zamawiający dopuści zaoferowanie odczynnika o liniowości przy pierwszym oznaczeniu od 100 do 800 mg/dl? 
Odp. do pytania 3  
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami określonymi w SWZ. 
Zamawiający wyjaśnia, że w zakresie fibrynogenu oznaczanego metodą Clausa podany jest minimalny zakres 
pomiarowy przy pierwszym oznaczeniu od 100 do 600 mg/dl, czyli zakres nie może być mniejszy niż wskazany. 
 
Pytanie 4 
dodatek nr 2 pakiet 3, wymagania minimalne pkt. 16 
Czy zamawiający zezwoli, aby 4 punkty kalibracyjne dla krzywej fibrynogenu pokrywały zakres od 100 do 800 
mg/dl? 
Odp. do pytania 4  
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami określonymi w SWZ, tj.: wymaga w zakresie 
standardu fibrynogenu: minimum 4 różnych poziomów pokrywających minimalny zakres pomiarowy co najmniej 
od 100 do 800 mg/dl. 
 
Pytanie 5 
dodatek nr 2 do SWZ,  pakiet 3 
Czy podana szacowana ilość badań uwzględnia oznaczenia przeznaczone na kontrole i kalibracje czy należy 
je doliczyć do podanej liczby badań? 
Odp. do pytania 5  
Zamawiający wyjaśnia, że w pkt. 6.8 SWZ podano informację, że Wykonawca do szacowanej ilości badań winien 
doliczyć ilość niezbędna do przeprowadzenia zalecanych kontroli i kalibracji wg wytycznych producenta. 
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Pytanie 6 
dodatek nr 2 pakiet 2, wymagania minimalne pkt. 13 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynników płynnych dwuskładnikowych, wymagających 
zmieszania, bez odmierzania i porcjowania,  przed włożeniem na pokład analizatora? 
Odp. do pytania 6:  
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w zakresie pakietu 2 na odczynniki płynne dwuskładnikowe, 
wymagające zmieszania przed włożeniem na pokład analizatora, bez odmierzania i porcjowania.  
 
Pytanie 7 
dodatek nr 2 pakiet 2 
Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy zawarta w tabeli szacunkowa ilość badań zawiera testy przewidziane 
na kontrole i kalibracje odczynników? 
Odp. do pytania 7:  
Zamawiający wyjaśnia, że w pkt. 6.8 SWZ podano informację, że Wykonawca do szacowanej ilości badań winien 
doliczyć ilość niezbędna do przeprowadzenia zalecanych kontroli i kalibracji wg wytycznych producenta. 
 
Pytanie 8 
dodatek nr 2 pakiet 6, wymagania minimalne pkt. 7 
Czy Zamawiający zezwala, aby pomiar parametrów z płynów z jam ciała odbywał się w trybie pomiaru morfologii? 
Odp. do pytania 8  
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami określonymi w SWZ.  
 
Pytanie 9 
dodatek nr 2 pakiet 6 
Czy Zamawiający wymaga, aby analizator oznaczający retikulocyty miał możliwość oznaczania i raportowania 
na wyniku retikulocytozy skorygowanej na hematokryt pacjenta? 
Odp. do pytania 9  
Nie stawia się dodatkowych wymagań w ww. zakresie 
 
Pytanie 10 
dodatek nr 2 pakiet 6 wymagania minimalne pkt.6  
Czy Zamawiający wymaga, aby oba oferowane analizatory hematologiczne oznaczały i raportowały na wyniku w % 
i #  atypowe limfocyty i młode formy leukocytarne? 
Odp. do pytania 10  
Zamawiający wyjaśnia, że co najmniej jeden z analizatorów winien oznaczać i raportować na wyniku w % i #  
atypowe limfocyty i młode formy leukocytarne.  
 
Pytanie 11 
dodatek nr 2 pakiet 6 
Czy Zamawiający dopuści by termin ważności jednego z odczynników wynosił 3 miesiące a krwi kontrolnej 
2 miesiące od daty dostawy? 
Odp. do pytania 11  
Zamawiający dopuszcza możliwość, aby termin ważności krwi kontrolnej wynosił 2 miesiące od daty dostawy. 
Wprowadza się zmianę w projektowanych warunkach umowy: 
§2 pkt.8 treść po zmianie: 
Wykonawca gwarantuje, że dostarczany asortyment objęty będzie minimum 6 miesięcznym terminem 
ważności/sterylizacji licząc od daty dostarczenia do Zamawiającego, (jeśli dotyczy – z wyłączeniem krwi kontrolnej, 
dla której termin wynosi do 2 miesięcy od daty dostawy wynikającej z harmonogramu dostaw ustalonego przez 
Wykonawcę) oraz posiada wymagane prawem polskim dokumenty dopuszczające go do obrotu i używania na 
terenie RP zgodnie z jego klasyfikacją 
 
Pytanie 12 
dotyczy umowy 
Czy Zamawiający dopuści możliwość podpisania umowy w formie elektronicznej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym przez osobę uprawnioną, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze 
sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę 
umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione?  
Odp. do pytania 12:  
Zgodnie z pkt. 36.2 SWZ przewiduje się możliwość zawarcia umowy w trybie korespondencyjnym.  
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Pytanie 13 
projektowane postanowienia umowy, dodatek nr 5 do SWZ: §2 ust. 8:  
Czy Zamawiający dopuszcza krew kontrolną o terminie ważności krótszym niż 6 miesięcy? Jeżeli tak prosimy 
o uzupełnienie ww. punktu zapisem w brzmieniu:  
„z wyłączeniem krwi kontrolnej, dla której termin ważności wynosi do 2 miesięcy, w przypadku, gdy ta będzie rozdysponowana wg 
harmonogramu dostaw materiału kontrolnego, dostępnym na stronie www..............pl”.  
 
Krew kontrolna jest materiałem o krótkim okresie ważności ze względu na rodzaj materiału, dostarczana jest 
zgodnie z harmonogramem tak, aby Zamawiający miał zawsze ważną krew, skalkulowana jest w ilości 
uwzględniającej zarówno ważność jak i ilość wymaganą przez Zamawiającego.  
Odp. do pytania 13  
Odpowiedź jak do pytania 11 
 
Pytanie 14 
projektowane postanowienia umowy, dodatek nr 5 do SWZ: §4 ust. 5:  
Zamawiający wskazuje na obowiązek Wykonawcy dostarczania na swój koszt odczynników, kalibratorów, 
materiałów kontrolnych i zużywalnych w przypadku niedoszacowania ich ilości w ofercie. Prosimy o usunięcie ww. 
zapisu, ze względu na fakt, iż Wykonawca szacuje ilości odczynników biorąc pod uwagę wskazane przez 
Zamawiającego ilości przewidywanych badań i średnią ilość zużywania odczynnika na 1 badanie. Wykonawca nie 
ma wpływu i kontroli na faktyczną ilość zużywania odczynników przez Zamawiającego.  
Ewentualnie prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia zapisem w brzmieniu:  
„z wyłączeniem sytuacji, w której wzrost wykorzystania odczynników będzie spowodowany wzrostem ilości badań, niż deklarowano 
w SWZ bądź użytkowaniem analizatorów w sposób niezgodny z instrukcją obsługi analizatorów”.  
Odp. do pytania 14 
Zamawiający wyjaśnia, że zapis zawarty w §4 ust. 5 projektowanych warunków umowy dotyczy szacowanej ilości 
badań, wskazanej w dodatku nr 2 do SWZ (załączniku nr 1 do umowy).  
Wprowadza się zmianę w projektowanych warunkach umowy: 
§4 pkt.5 treść po zmianie: 
„W przypadku niedoszacowania przez Wykonawcę ilości i zakresu asortymentowego odczynników, kalibratorów, 
materiałów kontrolnych i zużywalnych, umożliwiających wykonanie szacowanej ilości badań wskazanych 
w załączniku nr 1 do umowy, Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć je na koszt własny, z wyłączeniem 
sytuacji, w której wzrost wykorzystania zakresu asortymentowego będzie spowodowany zawinionym użytkowaniem 
analizatorów w sposób niezgodny z przekazaną instrukcją obsługi analizatorów lub metodykami wykonywania 
badań”.  
 
Pytanie 15 
projektowane postanowienia umowy, dodatek nr 5 do SWZ: §6 ust. 4:  
Prosimy o usunięcie części zapisu: „lub odmówi realizacji bieżącej dostawy” lub o jego modyfikację poprzez dodanie 
zdania:  
„Nie dotyczy okoliczności, gdy Zamawiający zalega z płatnościami za dostarczony towar ponad 45 dni licząc od terminu zapłaty. 
Wówczas Wykonawca będzie uprawniony do powstrzymania się ze spełnieniem obowiązku kolejnych dostaw do dnia zapłaty całości 
zaległych należności”.  
Zapis w obecnym brzmieniu stanowi klauzulę abuzywną zgodnie z Art. 433 pkt 3) Ustawy z dnia 11 września 2019 
r. Prawo Zamówień Publicznych.  
Odp. do pytania 15  
Wprowadza się zmianę w projektowanych warunkach umowy: 
§6 pkt.4 treść po zmianie: 
Jeżeli w trakcie trwania umowy Wykonawca nie zrealizuje w terminie określonym w §2 ust. 1 lub odmówi realizacji 
bieżącej dostawy, Zamawiający obciąży Wykonawcę karami umownymi w wysokości różnicy ceny zakupu u innego 
dostawcy, zachowując prawo do naliczenia kar mownych za okres opóźnienia liczony do dnia dokonania 
zastępczego zakupu. Wykonawca będzie uprawniony do powstrzymania się ze spełnieniem obowiązku kolejnych 
dostaw do dnia zapłaty całości zaległych należności, jeżeli Zamawiający zalega z płatnościami za dostarczony 
asortyment ponad 45 dni licząc od terminu zapłaty.  
 
Pytanie 16 
projektowane postanowienia umowy, dodatek nr 5 do SWZ, umowa najmu załącznik nr 2 do Umowy 
dostawy: §1 ust. 3:  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie wskazanego zapisu, w sytuacji gdy Wykonawca przenosi na siebie 
obowiązek ubezpieczenia wydzierżawianych urządzeń? Jeżeli tak proponujemy zapis:  
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„Obowiązek ubezpieczenia wydzierżawianego urządzenia od wszystkich ryzyk leży po stronie Wydzierżawiającego (Wykonawcy).”  
Odp. do pytania 16 
Nie wprowadza się proponowanej zmiany. 
Zamawiający wyjaśnia, że wymóg podania wartości przedmiotu najmu wynika z wymagań związanych 
z identyfikacją  majątku obcego w zapisach księgowych.  
 
Pytanie 17 
projektowane postanowienia umowy, dodatek nr 5 do SWZ, umowa najmu załącznik nr 2 do Umowy 
dostawy: §2 ust. 2 lit. c):  
Czy Zamawiający dopuści dosłanie wymaganych dokumentów razem z umową z biura Wykonawcy? Wykonawca 
motywuje swoją prośbę powodami technicznymi.  
Odp. do pytania 17  
Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia dokumentów wymaganych w §2 ust. 2 lit.c na etapie podpisania 
umowy.  
Wprowadza się zmianę w projektowanych warunkach umowy: 
§2 ust. 2 treść po zmianie: 
Najpóźniej do terminu dostawy analizatora Wykonawca dostarczy: 

a)  instrukcje obsługi w języku polskim co najmniej w wersji pisemnej, 
b) dokument potwierdzający wykonanie bieżącego przeglądu technicznego dopuszczającego do użytkowania, 
c) dokumenty dopuszczające oferowane analizatory do obrotu i używania zgodnie z klasyfikacją 

 i obowiązującym stanem prawnym. 
 
Pytanie 18 
projektowane postanowienia umowy, dodatek nr 5 do SWZ, umowa najmu załącznik nr 2 do Umowy 
dostawy: §2 ust. 5, 6 i 7:  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie terminów dot. serwisu poprzez dodanie zapisu „w dni robocze, tj. 
dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (w rozumieniu Ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o 
dniach wolnych od pracy).”?  
Odp. do pytania 18 
Wprowadza się zmianę w projektowanych warunkach umowy: 
§2 dodaje się ust. 15 treść po zmianie: 
Strony ustalają, że dni robocze to dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, 
w rozumieniu Ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy”  
 
Pytanie 19 
projektowane postanowienia umowy, dodatek nr 5 do SWZ, umowa najmu załącznik nr 2 do Umowy 
dostawy:  
Celem właściwego zabezpieczenia dokumentacji przez obie Strony dot. ochrony danych osobowych, 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. 
Odp. do pytania 19 
Wprowadza się zmianę w dodatku nr 5 do SWZ – umowa najmu, poprzez dodanie do §2 ust. 16 o treści: 
Jeżeli dla prawidłowej realizacji umowy niezbędne będzie przetwarzanie danych osobowych, których 
Administratorem jest Zamawiający, Strony zobowiązują się do zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych 
osobowych.   
 
Pytanie 20 
załącznika nr 2 do umowy dostawy, §2 ust. 1 oraz SWZ, pkt. 6.10.1:  
W związku z aktualnym stanem epidemii i powtarzających się globalnie problemów dotyczących wydłużenia 
łańcucha dostaw towarów oraz działając na podstawie Ustawy z dnia 31 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu wykonania umowy, 
tj. terminu dostarczenia i instalacji przedmiotu dzierżawy analizatorów do 8 tygodni od daty podpisania umowy.  
Odp. do pytania 20  
Nie wprowadza się proponowanej zmiany. 
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Pytanie 21 
SWZ pkt. 9.1 oraz 9.4:  
W związku z rozbieżnością zapisów w ww. punktach czy Zamawiający potwierdza, że nie wymaga dołączenia 
do oferty przedmiotowych środków dowodowych dot. oferowanego przedmiotu zamówienia takich jak opisy 
analizatorów, ulotki odczynnikowe itp.?  
Odp. do pytania 21  
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z pkt. 9.2 SWZ oraz ogłoszeniem o zamówieniu nie wymaga składania 
przedmiotowych środków dowodowych. 
 
Pytanie 22 
dodatek nr 2 do SWZ, pakiet nr 6, tabela asortymentowo-cenowa, pkt.15  
Prosimy o doprecyzowanie, jaki procent z wyspecyfikowanych ilości badań CBC i CBC-5DIFF Zamawiający 
zamierza wykonywać na analizatorze CBC+DIFF+RET (analizator główny), a jaki procent na analizatorze backup? 
Odp. do pytania 22  
Zamawiający wyjaśnia, że na analizatorze głównym zamierza wykonać ok. 70% badań, pozostałą ilość badań 
na analizatorze rezerwowym. 
 
Pytanie 23 
dodatek nr 2 do SWZ, pakiet nr 6, wymagania dodatkowe, pkt 3:  
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż w obu analizatorach mają być stosowane jednakowe odczynniki, 
z wyjątkiem odczynników stosowanych do pomiaru RET wymaganych w analizatorze głównym.  
Odp. do pytania 23:  
Zamawiający wyjaśnia, że wynajmowane analizatory winny pracować na jednakowych odczynnikach. 
 
Pytanie 24 
dodatek nr 2 do SWZ, pakiet nr 6, wymagania dodatkowe, pkt 5:  
Czy Zamawiający wymaga rozdziału WBC w oparciu o fluorescencyjną cytometrię przepływową dla obu 
analizatorów?  
Odp. do pytania 24  
Zamawiający wyjaśnia, że różnicowanie WBC w oparciu o fluorescencyjną cytometrię przepływową winno być 
przeprowadzane na dwóch analizatorach. 
 
Pytanie 25 
dodatek nr 2 do SWZ, pakiet nr 6, wymagania dodatkowe, pkt 6:  
W związku z wymogiem wydawania wskazanych przez Zamawiającego parametrów na wyniku pacjenta zwracamy 
się z prośbą o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z powszechną praktyką laboratoryjną 
co najmniej parametry RBC, HGB, HCT, WBC, PLT winny być parametrami oznaczanymi (mierzonymi), 
diagnostycznymi, z których następnie wyliczane są odpowiednie wskaźniki (m.in. czerwonokrwinkowe, płytkowe)? 
Odp. do pytania 25:  
Zamawiający wyjaśnia, że  co najmniej parametry RBC, HGB, HCT, WBC, PLT winny być parametrami 
oznaczanymi (mierzonymi), diagnostycznymi, z których następnie wyliczane są odpowiednie pozostałe wskaźniki.  
 
Pytanie 26 
dodatek nr 2 do SWZ, pakiet nr 6, wymagania dodatkowe, pkt 6:  
Czy Zamawiający wymaga oznaczania retikulocytów wraz z podziałem na frakcje w zależności od stopnia 
dojrzałości (IRF, LFR, MFR, HFR), ekwiwalentem hemoglobiny w retikulocycie (RET-He) oraz odsetka krwinek 
czerwonych (Hypo-He i Hyper-He) - wymagane parametry są parametrami diagnostycznymi posiadającymi zakresy 
referencyjne i są zwalidowane przez producenta?  
Odp. do pytania 26 
Nie stawia się dodatkowych wymagań w ww. zakresie. 
 
Pytanie 27 
dodatek nr 2 do SWZ, pakiet nr 6, wymagania minimalne, pkt 6:  
Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane analizatory miały dodatkowo możliwość oznaczania odsetka mikrocytów 
i makrocytów jako parametrów diagnostycznych, zwalidowanych przez producenta, posiadających zakresy 
referencyjne i prezentowanych na wyniku pacjenta? Parametry te dają możliwość wczesnej diagnostyki 
i monitorowania pacjentów z niedokrwistościami.  
Odp. do pytania 27  
Nie stawia się dodatkowych wymagań w ww. zakresie. 
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Pytanie 28 
dodatek nr 2 do SWZ, pakiet nr 6, wymagania minimalne, pkt 6:  
Czy Zamawiający wymaga dodatkowo, aby oferowany analizator CBC+DIFF+RET (analizator główny) 
wyposażony był w dodatkowy, osobny tryb pracy dla próbek leukopenicznych (tryb z wydłużonym czasem 
zliczania leukocytów), który użytkownik może wybrać ręcznie z menu aparatu w dowolnym momencie lub 
w konieczności weryfikacji uzyskanego wyniku badania próbki krwi?  
Odp. do pytania 28  
Nie stawia się dodatkowych wymagań w ww. zakresie. 
 
Pytanie 29 
dodatek nr 2 do SWZ, pakiet nr 6, wymagania minimalne, pkt 7:  
W związku z wymogiem osobnego trybu do oznaczania płynów z jam ciała zwracamy się z prośbą 
o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga aby tylko jeden z oferowanych analizatorów był wyposażony w taki 
tryb i jednocześnie objętość aspiracji materiału badanego była nie większa niż 70 µl? 
Odp. do pytania 29 
Zamawiający wyjaśnia, że tryb oznaczeń z płynów z jam ciała winien posiadać co najmniej jeden analizator. 
 
Pytanie 30 
dodatek nr 2 do SWZ, pakiet nr 6, wymagania minimalne, pkt 8:  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu CBC+DIFF+RET (analizator główny) z automatycznym 
podajnikiem na 20 próbek oraz manualnym trybem podawania próbki, natomiast aparat back-up z możliwością 
ręcznego podstawiania próbki? 
Odp. do pytania 30 
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w zakresie pakietu 6 na analizator główny do pomiaru 
CBC+DIFF+RET z automatycznym podajnikiem na 20 próbek oraz manualnym trybem podawania próbki, 
natomiast analizator back-up z możliwością ręcznego podstawiania próbki. 
 
Pytanie 31 
dodatek nr 2 do SWZ, pakiet nr 6, wymagania minimalne, pkt 9:  
W związku z wymogiem oznaczania przez oferowane analizatory próbek pediatrycznych, czy Zamawiający wymaga 
aby oba oferowane analizatory posiadały objętość aspirowanej próbki nie większą niż 40 µl? Pozwoli to 
na bezpieczne wykonanie pełnej morfologii, ewentualnej powtórki oraz rozmazu mikroskopowego nawet z próbki 
o objętości mniejszej niż 500 µl.  
Odp. do pytania 31  
Zamawiający wyjaśnia, że każdy z analizatorów winien badać próbki pediatryczne. 
 
Pytanie 32 
dodatek nr 2 do SWZ, pakiet nr 6, wymagania minimalne, pkt 12:  
Czy Zamawiający ma na myśli oprogramowanie wbudowane w analizator hematologiczny, które zarządza 
odczynnikami i w sposób graficzny pokazuje status ich wykorzystania oraz termin przydatności?  
Odp. do pytania 32:  
Zamawiający wyjaśnia, że monitorowanie odczynników winno odbywać się co najmniej w zakresie ilości zużytej lub 
pozostałej do wykorzystania oraz terminu przydatności. 
 
Pytanie 33 
dodatek nr 2 do SWZ, pakiet nr 6, wymagania minimalne, pkt 16:  
Czy Zamawiający dopuści i wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora hematologicznego backup, z rokiem 
produkcji 2017? Analizator w pełni sprawny technicznie po kompletnych przeglądach serwisowych oraz niewielkim 
przebiegiem wykonanych oznaczeń.  
Odp. do pytania 33  
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na analizator backup z rokiem produkcji 2017.  
 
Pytanie 34 
dodatek nr 2 do SWZ, pakiet nr 6, wymagania minimalne, pkt 17:  
Czy Zamawiający wymaga wspólnego (jednego) materiału kontrolnego dla wszystkich oznaczanych parametrów 
krwi obwodowej łącznie z parametrami retikulocytarnymi i wyrazi zgodę na skalkulowanie materiału kontrolnego 
na trzech poziomach: normalny, patologicznie niski i patologicznie wysoki, w którym parametry oznaczeń nie 
przekraczają wyznaczonych przez producenta i określonych w arkuszu oznaczeń dopuszczalnych zakresów 
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gwarantujących prawidłowe działanie systemu analitycznego i jest korzystny dla Zamawiającego pod względem 
ekonomicznym? 
Odp. do pytania 34  
Nie stawia się dodatkowych wymagań w ww. zakresie 
 
Pytanie 35 
dodatek nr 2 do SWZ, pakiet nr 6, wymagania minimalne, pkt 17:  
Czy Zamawiający wyrazi dodatkowo zgodę na zaoferowanie materiału kontrolnego, którego termin ważności jest 
zgodny z terminem ważności na opakowaniu i wynosi do 2 miesięcy, a dystrybucja materiału kontrolnego odbywa 
się wg harmonogramu dostaw dostępnego na stronie internetowej Wykonawcy?  
Krew kontrolna jest materiałem o krótkim okresie ważności z uwagi na swoją specyfikę wewnętrzną, dostarczana 
jest zgodnie z harmonogramem tak, aby Zamawiający miał zawsze ważny materiał kontrolny. Na Wykonawcy 
spoczywa obowiązek odpowiedniego skalkulowania oferty, dlatego prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie 
krwi kontrolnej skalkulowanej w ilości uwzględniającej datę przydatności na opakowaniu i w ilości gwarantującej 
codzienne wykonanie kontroli.  
Odp. do pytania 35 
Odpowiedź jak do pytania 11. 
 
Pytanie 36 
dodatek nr 2 do SWZ, pakiet nr 6:  
Czy Zamawiający wymaga dodatkowo, aby instrukcja obsługi była wbudowana w oprogramowanie analizatorów 
z jednoczesną możliwością automatycznego przekierowania i wyświetleń działań naprawczych i opisu błędu 
wygenerowanego aktualnie przez analizator oraz ułatwiająca wyszukiwanie informacji dotyczących procedur 
konserwacji i czynności związanych z obsługą analizatorów?  
Odp. do pytania 36 
Nie stawia się dodatkowych wymagań w ww. zakresie. 
 
Pytanie 37 
dodatek nr 2 do SWZ, pakiet 2 
Czy ze względu na panującą sytuacje epidemiologiczną/geopolityczną Zamawiający wydłuży termin dostawy, 
instalacji, uruchomienia oraz podłączenia w LIS do 30 dni od zawarcia umowy? 
Odp. do pytania 37  
Zamawiający wprowadza zmianę w SWZ oraz we wzorze umowy najmu. Treści po zmianie:  
• pkt. 6.10.1 SWZ - "Dostawa, instalacja, uruchomienie oraz podłączenie do informatycznego systemu 

laboratoryjnego InfoMedica najmowanych analizatorów w terminie do 21 dni od daty zawarcia umowy. 
• 10.1.3 dostawa, instalacja, uruchomienie i podłączenie do systemu informatycznego wynajmowanych 

analizatorów –  do 21 dni od daty zawarcia umowy; 
• §2 ust. 1 "W terminie do 21 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca:" 
 
Pytanie 38 
dodatek nr 2 do SWZ, pakiet 2 
Czy Zamawiający dopuści odczynnik do oznaczania CRP o zakresie pomiarowym: 1.3-300 mg/L? 
Odp. do pytania 38  
Nie stawia się dodatkowych wymagań w ww. zakresie. 
 
Pytanie 39 
dodatek nr 2 do SWZ, pakiet 2 
Czy Zamawiający wymaga analizatora wyposażonego w pełni bezobsługowy układ optyczny, niewymagający 
wymiany jego elementów w trakcie trwania umowy? 
Odp. do pytania 39  
Nie stawia się dodatkowych wymagań.  
Zamawiający wyjaśnia, że serwisowanie analizatorów realizowane będzie przez Wykonawcę. 
 
Pytanie 40 
dodatek nr 2 do SWZ, pakiet 2, wymagania minimalne pkt. 4 
Czy Zamawiający wymaga analizatora wyposażonego w przystawkę ISE ze wszystkimi elektrodami, w tym 
referencyjną, gotowymi do użycia (bez manualnych czynności napełniania)? 
Odp. do pytania 40  
Zamawiający wyjaśnia, że przystawka ISE winna posiadać elektrody bezobsługowe. 
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Pytanie 41 
dodatek nr 2 do SWZ, pakiet 2, wymagania minimalne pkt. 22 
Czy Zamawiający wymaga analizatora gwarantującego dostawianie próbek (w tym pilnych) lub odczynników 
w trakcie pracy analizatora w czasie poniżej 30 sekund. 
Odp. do pytania 41  
Nie stawia się dodatkowych wymagań w ww. zakresie. 
 
Pytanie 42 
dodatek nr 2 do SWZ,  pakiet 2, wymagania minimalne pkt.7 
Czy Zamawiający dopuści analizator którego zużycie wody wynosi <14 L/godz.? 
Odp. do pytania 42  
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w pakiecie 2 analizatora ze zużyciem wody do 20l 
wody/godzinę przy maksymalnym obciążeniu pracą. 
 
Pytanie 43 
dodatek nr 2 do SWZ,  pakiet 2, wymagania minimalne pkt.9 
Czy Zamawiający dopuści rotor odczynnikowy chłodzony w zakresie 5-8ºC? 
Odp. do pytania 43  
Dopuszcza się możliwość złożenia oferty w zakresie pakietu 2 na analizator z rotorem odczynnikowym 
chłodzonym w zakresie 5-8`C, pod warunkiem, że zaoferowane odczynniki mogą być przechowywane we 
wskazanej temperaturze. 
 
Pytanie 44 
dodatek nr 2 do SWZ, pakiet 2, wymagania minimalne pkt.10 
Czy Zamawiający dopuści analizator bez chłodzonego rotora na materiały kontrolne i kalibratory?  
Odp. do pytania 44  
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w pakiecie 2 na analizator bez chłodzonego rotora na materiały 
kontrolne i kalibratory, pod warunkiem możliwości porcjowania materiału kontrolnego i kalibracyjnego 
i przechowywania go w lodówce bądź w stanie zamrożonym oraz zaoferowania dedykowanych naczynek do 
porcjowania. 
 
Pytanie 45 
projektowane postanowiniań umowy 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie we wzorze umowy zapisu: „Dostawca ma prawo zmiany ceny 
w przypadku ponad 5-procentowego wzrostu kursu EUR/PLN, liczonego jako odchylenie procentowe bieżącego 
średniego kursu NBP pary walutowej EUR/PLN do średniego kursu NBP pary walutowej EUR/PLN z dnia 
złożenia oferty. Zmiana ceny, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, wymaga pod rygorem nieważności 
zawarcia pisemnego aneksu. Rozliczenie zmiany wysokości wynagrodzenia zostanie rozliczone poprzez 
wystawienie faktury korygującej.” 
Odp. do pytania 45 
Nie wprowadza się proponowanej zmiany. 
 
Pytanie 46 
projektowane postanowienia umowy 
Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów §6 wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej 
naliczana była od wartości netto a nie brutto. 
Uzasadnienie: 
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. 
Odp. do pytania 46  
Nie wprowadza się proponowanej zmiany. 
 
Pytanie 47 
projektowane postanowienia umowy § 6 ust. 6  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 5% wartości netto 
niezrealizowanej umowy?  
Odp. do pytania 47 
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Nie wprowadza się proponowanej zmiany. 
 
Pytanie 48 
projektowane postanowienia umowy  
Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT dla produktu w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany 
klasyfikacji wyrobu i możliwości zastosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT? 
Odp. do pytania 48  
Wprowadza się zmianę w SWZ oraz projektowanych warunkach umowy poprzez dodanie w SWZ pkt. 43.3.13 
oraz w §9 ust. 2 lit. o zapisu o treści: 
„zmianę cen określonych w załączniku nr 1 (w tym wartości brutto) w sytuacji zmiany stawki podatku VAT 
wynikającej ze zmiany klasyfikacji przedmiotu umowy, pod warunkiem, że zmianie nie ulega zaoferowana cena 
jednostkowa netto poszczególnych pozycji asortymentowych. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 14 dni 
przed jej wprowadzeniem do doręczenia Zamawiającemu uzasadnienia faktycznego wraz z podstawą prawną 
wnioskowanej zmiany. Zmiana ta będzie wprowadzana aneksem.” 
 
Pytanie 49 
projektowane postanowienia umowy  
Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji 
wyrobu i braku możliwości dalszego stosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT, 
z jednoczesnym podwyższeniem ceny jednostkowej brutto? 
Odp. do pytania 49 
Odpowiedź jak do pytania 48. 
 
Pytanie 50 
projektowane postanowienia umowy  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie we wzorze umowy postanowienia, iż dopuszcza się możliwość zmian 
postanowień zawartej umowy, w tym poszczególnych zamówień, gdy konieczność zmiany spowodowana jest 
okolicznościami poza kontrolą stron, których działając z należytą starannością strony nie mogły przewidzieć 
w chwili zawarcia umowy. Dotyczy to w szczególności takich okoliczności jak zagrożenie epidemiologiczne, 
zamieszki, akty terroru, zamknięcie granic, rządowe ograniczenia międzynarodowegotransportu, utrudnienia na 
lotniskach i granicach, tj. okoliczności o charakterze tzw. siły wyższej. W czasie trwania siły wyższej Wykonawca 
odpowiada za wykonanie Umowy na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. Wykonawca dołoży wszelkich starań, 
aby pomimo istnienia siły wyższej zapewnić ciągłość dostaw wszystkich produktów na bieżąco i zgodnie 
ze składanymi zamówieniami oraz zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o 
wszelkich trudnościach związanych z dostarczeniem zamówionych przez niego produktów. 
Odp. do pytania 50 
Ustawa w art. 455 ust. 4 zawiera regulacje w ww. zakresie. 
 
Pytanie 51 
SWZ pkt. 6.10.4 i projektowane warunki umowy najmu §2 ust. 5 
SWZ 6.10.4 (umowa najmu §2 ust. 5) – czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę czasu reakcji serwisu 
na 24 godziny w dni robocze? Jeżeli nie to czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę czasu na 48 godzin?  
Odp. do pytania 51  
Zamawiający wprowadza zmianę w treści §2 ust. 5  umowa najmu - treść po zmianie: 

"Czas reakcji serwisu do 24 godzin w dni robocze od daty zgłoszenia awarii (telefonicznie, faxem, drogą 
elektroniczną, helpdesk), rozumiany jako zebranie informacji, wstępne zdiagnozowanie awarii, ewentualny 
przyjazd serwisu do siedziby Zamawiającego."  

 
Pytanie 52 
SWZ pkt. 6.10.6 i projektowane warunki umowy najmu §2 ust. 6 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę na „W terminie do 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii 
Wykonawca zobowiązany na koszt własny dokonać koniecznych napraw.”? Jeżeli nie to czy Zamawiający wyraża 
zgodę na zmianę czasu na 72 godziny? 
Odp. do pytania 52 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami określonymi w SWZ.  
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Pytanie 53 
SWZ pkt. 6.10.8 i projektowane warunki umowy najmu §2 ust. 9 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę na: „W przypadku trzykrotnej awarii tego samego elementu 
wynajmowanego analizatora Wykonawca zobowiązany będzie na koszt własny, w terminie do 14 dni po trzeciej 
awarii, wymienić analizator na inny o parametrach techniczno-użytkowych nie gorszych niż oferowany wraz z jego 
instalacją, uruchomieniem oraz podłączeniem do informatycznego systemu laboratoryjnego InfoMedica”?  
Odp. do pytania 53  
Zamawiający wprowadza zmianę w treści pkt. 6.10.8 SWZ oraz §2 ust. 9  umowa najmu - treść po zmianie: 
„W przypadku trzykrotnej awarii tego samego elementu wynajmowanego analizatora Wykonawca zobowiązany 
będzie na koszt własny, w terminie do 14 dni po trzeciej awarii, wymienić analizator na inny o parametrach 
techniczno-użytkowych nie gorszych niż wskazane w załączniku nr 1 do umowy dostawy wraz z jego instalacją, 
uruchomieniem oraz podłączeniem do informatycznego systemu laboratoryjnego InfoMedica” 
 
Pytanie 54 
dodatek nr 2 do SWZ,  pakiet 2 
W związku z szerokim zakresem liniowości oferowanego odczynnika do oznaczenia CRP prosimy o potwierdzenie, 
że odczynnik o zakresie liniowości 0,2 – 480 mg/l spełnia wymagania dla odczynnika białko C-reaktywne, 
wysokoczułe. 
Odp. do pytania 54  
Nie stawia się dodatkowych wymagań we wskazanym zakresie. 
 
Pytanie 55 
dodatek nr 2 do SWZ,  pakiet 2 
Czy Zamawiający wymaga, aby przystawka ISE wyposażona była w rozdzielne wymieniane pojedynczo elektrody 
do oznaczania sodu, potasu i chlorków? 
Odp. do pytania 55  
Nie stawia się dodatkowych wymagań we wskazanym zakresie. 
 
Pytanie 56 
dodatek nr 2 do SWZ,  pakiet 2 
Czy Zamawiający wymaga, aby stabilność kalibracji ISE wynosiła minimum 24h. 
Odp. do pytania 56  
Nie stawia się dodatkowych wymagań we wskazanym zakresie. 
 
Pytanie 57 
dodatek nr 2 do SWZ,  pakiet 2, wymagania minimalne pkt.7 
W związku z możliwością zaoferowania aparatu wyposażonego w kuwety wielokrotnego użytku z układem 
myjącym prosimy o wrażenie zgody, aby średnie zużycie przy maksymalnym obciążeniu pracą wynosiło do 20l 
wody/godzinę. Maksymalna wydajność oferowanego analizatora wynosi 800 oznaczeń/godzinę i znacząco 
przekracza wymagania Zamawiającego (200 oznaczeń/ godz. (bez ISE), a tym samym rzeczywiste zużycie wody 
będzie znacznie poniżej średniego zużycia maksymalnego. Całkowity koszt eksploatacji dodatkowych urządzeń 
niezbędnych do produkcji wody używanej przez analizator ponosi Wykonawca. 
Odp. do pytania 57 
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w pakiecie 2 analizatora ze zużyciem wody do 20l 
wody/godzinę przy maksymalnym obciążeniu pracą. 
 
Pytanie 58 
dodatek nr 2 do SWZ,  pakiet 2, wymagania minimalne pkt.9 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rotora odczynnikowego o zakresie temperatur 4-12°C? 
Odp. do pytania 58 
Wprowadza się zmianę w pkt. 9 – treść po zmianie: 
„dopuszcza się system chłodzenia wszystkich odczynników, kalibratorów i kontroli w temperaturze innej niż 
wymagana powyżej, jeżeli jest zgodny z wymogami producenta tych odczynników, kalibratorów i kontroli, 
zawartymi w instrukcji obsługi oraz użytkowania, co gwarantuje stabilność tych materiałów na pokładzie 
analizatora od momentu ich załadowania celem wykonywania bieżących analiz” 
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Pytanie 59 
dodatek nr 2 do SWZ,  pakiet 2, pkt.9 
Prosimy o potwierdzenie, że zapis rotor odczynnikowy posiadający taką ilość miejsc chłodzonych na odczynniki, 
aby zagwarantować wykonywanie wskazanego zakresu badań, oznacza, że liczba miejsc w rotorze ma umożliwiać 
jednoczesne umieszczenie na pokładzie wszystkich odczynników wymienionych w formularzu asortymentowo-
cenowym. 
Odp. do pytania 59 
Zamawiający potwierdza, że oferowany analizator w zakresie pakietu 2 winien posiadać taką ilość miejsc 
chłodzonych na odczynniki, aby zagwarantować wykonywanie wskazanego w dodatku nr 2 do SWZ zakresu badań. 
 
Pytanie 60 
dodatek nr 2 do SWZ,  pakiet 2 
Proszę o dopuszczenie rotor na materiały kontrolne i kalibratory chłodzonego do temperatury 4-12°C 
Odp. do pytania 60 
Odpowiedź jak do pytania 58 
 
Pytanie 61 
dodatek nr 2 do SWZ,  pakiet 2, wymagania minimalne pkt. 13 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie trzech odczynników biochemicznych (CK, CKMB, UIBC), które 
przed wstawieniem na pokład analizatora wymagają jedynie połączenia dwóch podjednostek składowych 
odczynnika bez ich odmierzania? 
Odp. do pytania 61 
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania odczynników płynnych, wymagających połączenia dwóch 
podjednostek składowych danego odczynnika bez ich odmierzania i porcjowania, przed wstawieniem na pokład 
analizatora.  
 
Pytanie 62 
dodatek nr 2 do SWZ,  pakiet 2 
Prosimy o potwierdzenie, że kontrola wewnątrzlaboratoryjna prowadzona będzie codziennie 7 dni w tygodniu 
na co na jednym z dwóch zaoferowanych poziomów. Jedynie harmonogram kontroli jednoznacznie podany przez 
Zamawiającego umożliwi złożenie porównywalnych ofert. 
Odp. do pytania 62  
Zamawiający w dodatku nr 2 pkt. 27 określił częstotliwość prowadzenia kontroli wewnątrzlaboratoryjnej, tj.:  
"kontrola wewnątrzlaboratoryjna prowadzona codziennie co najmniej na jednym z poziomów. Jeżeli producent 
zaleca prowadzenie kontroli z inną częstotliwością, dostosować ilość i zakres oferowanych materiałów kontrolnych  
do wytycznych producenta analizatora." 
 
Pytanie 63 
dodatek nr 2 do SWZ,  pakiet 2, nazwa oznaczenia poz. 26 
W związku z zapisem „Zdolność wiązania żelaza oraz kontrola N i P” prosimy o doprecyzowanie, że należy 
zaoferować odczynnik do oznaczenia Zdolności wiązania żelaza oraz dodatkowo kontrole na dwóch poziomach, 
które mogą wchodzić w skład zestawu odczynnikowego, lub mogą być oferowane oddzielnie. Wymóg 
zaoferowania zestawu „Zdolność wiązania żelaza oraz kontrola N i P” wskazuje na określonego wykonawcę. 
Odp. do pytania 63 
Zamawiający wyjaśnia, że w zakresie pakietu 2 dla oznaczania zdolności wiązania żelaza Wykonawca zobowiązany 
jest zaoferować odczynniki oraz kontrole na wskazanych poziomach, bez względu na sposób konfekcjonowania.  
 
Pytanie 64 
dodatek nr 2 do SWZ,  pakiet 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w przypadku niektórych odczynników biochemicznych zaproponować 
możliwość ich porcjowania do oferowanych przez wykonawcę mniejszych opakowań i zaoferować ich ilości 
zgodnie z podaną w ulotce odczynnikowej informacją o trwałości odczynnika po otwarciu przechowywanego 
w analizatorze? Odczynniki we wtórnych opakowaniach umieszczone będą w przypisanych im miejscach w karuzeli 
odczynnikowej. Takie rozwiązanie umożliwi bardziej ekonomiczne wykorzystanie odczynników w okresie ich 
gwarantowanej stabilności na pokładzie analizatora i zaoferowanie ich ilości zgodnie z najlepszą wiedzą 
i doświadczeniem oferenta o stabilności użytego do porcjowania pierwotnego opakowania odczynnika. 
Odp. do pytania 64  
Zamawiający wyjaśnia, że wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia wg warunków zamówienia określonych 
w SWZ winny być uwzględnione w składanej ofercie.  
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Pytanie 65 
dodatek nr 2 do SWZ,  pakiet 2 
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku, jeśli serwis producenta analizatora zobowiązuje się do wykonywania 
wszelkich procedur instalacyjnych, konserwacyjnych i naprawczych elektrody referencyjnej, nie ma konieczności 
oferowania w postępowaniu przetargowym elektrod referencyjnych i jakichkolwiek płynów niezbędnych do 
konserwacji tych elektrod. Płyny i elektrody referencyjne są dostarczane, wymieniane i uzupełniane przez serwis 
producenta w razie potrzeby. 
Odp. do pytania 65 
Zamawiający wyjaśnia, że wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia wg warunków zamówienia określonych 
w SWZ winny być uwzględnione w składanej ofercie.  
 
Pytanie 66 
dodatek nr 2 do SWZ,  pakiet 2 
Prosimy o potwierdzenie, że oferowane analizatory biochemiczne i odczynniki do tych analizatorów powinny 
stanowić spójny system analityczny i powinny być produkowane przez tego samego producenta w minimum 90 %. 
Odp. do pytania 66 
Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań w ww. zakresie.  
 
Pytanie 67 
dodatek nr 2 do SWZ,  pakiet 2 
Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie liczby lamp fotometru do oferowanych analizatorów biochemicznych 
na podstawie najlepszej wiedzy i doświadczenia oferenta, a nie zapisów w instrukcjach obsługi analizatorów?   
Odp. do pytania 67 
Zamawiający wyjaśnia, że wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia wg warunków zamówienia określonych 
w SWZ oraz wytycznych producenta analizatora winny być uwzględnione w składanej ofercie.  
 
Pytanie 68 
dodatek nr 2 do SWZ,  pakiet 7, wymagania minimalne pkt. 24 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora nie starszego niż rok 2013. Analizator byłby w pełni 
sprawny, bo gruntownym przeglądzie technicznym, a w razie jego zwiększonej jego awaryjności oferent 
gwarantowałby jego wymianę na nowszy egzemplarz. Oferowany analizator będzie objęty stała bezpłatną opieką 
serwisową. 
Odp. do pytania 68  
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami określonymi w SWZ.  
 
Pytanie 69 
dodatek nr 2 do SWZ pakiet 7, wymagania minimalne pkt. 2 i pkt.7 
Czy w związku z wymogiem zaoferowania w postępowaniu przetargowym 24 różnych odczynników Zamawiający 
wymaga, aby rotor odczynnikowy oferowanego analizatora umożliwiał jednoczesne umieszczenia na pokładzie 
aparatu wszystkich oferowanych odczynników. Takie rozwiązanie zagwarantuje możliwość stałego dostępu 
do wszystkich badań bez konieczności okresowego chowania odczynników w lodówce zewnętrznej co oprócz 
stałego dostępu do zlecanych w laboratorium badań zagwarantuje optymalizację pracy personelu laboratorium. 
Odp. do pytania 69  
Zamawiający potwierdza, że rotor odczynnikowy winien posiadać taką ilość miejsc na odczynniki, 
aby zagwarantować wykonywanie wskazanego zakresu badań. 
 
Pytanie 70 
Dotyczy pakiet 7 
Czy Zmawiający wyrazi zgodę, aby liczba zestawów odczynnikowych i kalibratorów została skalkulowana 
w oparciu o praktykę ich realnego zużycia, a nie jedynie w oparciu o zapisy w ulotkach odczynnikowych. Jakość 
danego zestawu będzie dodatkowo potwierdzana wynikami kontroli jakości co zagwarantuje stosowanie 
odczynnika zgodnie z zasadami dobrej praktyki laboratoryjne. Tak skonstruowana oferta zapewni stosowanie 
metod pod pełną kontrolą i pozwoli na ekonomiczne skonstruowanie oferty przetargowej w oparciu o najlepszą 
wiedzę i wolę wykonawcy, gwarantując jednocześnie Zamawiającemu wykonanie wymaganej liczby oznaczeń bez 
zbędnych strat odczynnikowych. 
Odp. do pytania 70 
Zamawiający wyjaśnia, że wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia wg warunków zamówienia określonych 
w SWZ oraz wytycznych producenta winny być uwzględnione w składanej ofercie.  
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Zamawiający wyjaśnia, że w SWZ w pkt. 28 wskazano wytyczne dotyczące sposobu wyliczenia ceny. 
 
Pytanie 71 
Dotyczy pakiet 7 wymagania minimalne pkt. 3 
Prosimy o potwierdzenie, że wymóg” wydajność analizatora: minimum 60 oznaczeń/ godz. (wydajność rzeczywista 
wynikająca z bieżącej pracy analizatora)” oznacza, że oferowany analizator powinien mieć wydajność maksymalną 
nie mniejszą niż 60 oznaczeń/godzinę. Żadne ulotki marketingowe w przypadku analizatorów wszystkich 
producentów nie podają „wydajności rzeczywistej wynikająca z bieżącej pracy danego analizatora”, gdyż ta 
wydajność zależy od miksu i rodzaju wykonywanych na analizatorze oznaczeń, które różnią się zarówno swoją 
metodyką - reakcje jedno i dwustopniowe jak i czasem trwania badania. W przypadku braku zgody na powyższe 
i w związku a brakiem możliwości potwierdzenia w ulotkach wymogu opisanego literalnie w punkcie 3 SWZ 
prosimy o podanie informacji jaką minimalną wydajność maksymalną powinien posiadać oferowany analizator. 
Obecnie używany w laboratorium analizator posiada maksymalną wydajność do 200 testów/godzinę. 
Odp. do pytania 71  
Zamawiający wyjaśnia, że wymagana minimalna wydajność analizatora określa, że zaoferowany analizator winien 
wykonać podczas bieżącej pracy minimum 60 oznaczeń na godzinę. Nie określa się maksymalnej wydajności 
analizatora. 
 
Pytanie 72 
dodatek nr 2 do SWZ, pakiet 7, wymagania minimalne pkt. 1 
Prosimy o potwierdzenie, że wymóg „wykonywanie oznaczeń w surowicy, osoczu” oznacza, że wymienione 
w formularzu asortymentowo cenowym parametry powinny być oznaczanie w surowicy lub osoczu. 
Odp. do pytania 72  
Zamawiający wprowadza zmianę w dodatku nr 2 do SWZ, pakiet 7  
nazwa oznaczenia poz. 24 treść po zmianie: „zestaw do oznaczania BNP w osoczu” 
wymagania minimalne pkt. 1 treść po zmianie: „wykonywanie oznaczeń w surowicy i/lub w osoczu” 
 
Pytanie 73 
dodatek nr 2 do SWZ, pakiet 7, wymagania minimalne pkt.4 
Prosimy o potwierdzenie, że wymóg „kuwety jednorazowego użytku” oznacza, że wszystkie reakcje i ich odczyt 
powinny obywać się w kuwetach jednorazowego użytku 
Odp. do pytania 73  
Zamawiający potwierdza, że wszystkie reakcje i ich odczyt powinny obywać się w kuwetach jednorazowego użytku.  
 
Zamawiający wprowadza zmianę w dodatku nr 2 do SWZ, pakiet 7  
Pkt. 4 treść po zmianie: „kuwety jednorazowego użytku dla wszystkich reakcji i odczytów” 
 
Pytanie 74 
dodatek nr 2 do SWZ, pakiet 7, wymagania minimalne pkt.10 
Prosimy o potwierdzenie, że zapis „automatyczne rozcieńczanie próbki po przekroczenie zakresu liniowości” 
dotyczy zdolności technicznej analizatora do wykonywania automatycznych rozcieńczeń próbek a nie dotyczy 
automatycznego rozcieńczania wszystkich testów uwzględnionych w formularzu? 
Odp. do pytania 74 
Zamawiający potwierdza, że automatyczne rozcieńczanie dotyczy ponownego badania próbki po przekroczeniu 
zakresu liniowości w pierwszym badaniu. 
 
Pytanie 75 
dodatek nr 2 do SWZ,  pakiet 7 
Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający zgodnie z aktualnymi wymaganiami towarzystw kardiologicznych 
wymaga zaoferowania troponiny oznaczanej metodą wysokoczułą z wyznaczonymi w ulotkach odczynnikowych 
wartościami 99 percentyla oddzielnie dla kobiet i mężczyzn przy nieprecyzyjności <= 10% na poziomie oraz 
z opracowanych i zwalidowanym dla oferowanego testu szybkim jednogodzinnym algorytmem diagnostyki zawału 
mięśnia sercowego.  
Odp. do pytania 75  
Zamawiający wprowadza zmianę w dodatku nr 2 do SWZ, pakiet 7  
nazwa oznaczenia poz.5 treść po zmianie: „zestaw do oznaczania troponiny I  w surowicy metodą wysokoczułą” 
 
Pytanie 76 
dodatek nr 2 do SWZ, pakiet 7, nazwa oznaczenia poz.6 
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Prosimy o potwierdzenie, że przez zapis „zestaw do oznaczania witaminy D3 25(OH)” oznacza konieczność 
zaoferowania witaminy D Total (OH). 
Odp. do pytania 76  
Zamawiający będzie oznaczał witaminę D3 25(OH). 
 
Pytanie 77 
dodatek nr 2 do SWZ, pakiet 7, nazwa oznaczenia poz. 22 
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zestaw do oznaczania przeciwciał SARS-COV2 IgG Zamawiający 
wymaga zaoferowania testu umożliwiającego oznaczenie przeciwciał przeciwko białku kolca S- metodą ilościową 
standaryzowaną zgodnie z zapisami ulotce odczynnikowej do standardu WHO i wyrażonej w jednostkach 
międzynarodowych/ml i BAU/ml. 
Odp. do pytania 77  
Zamawiający precyzuje opis i wprowadza zmianę w dodatku nr 2 do SWZ, pakiet 7  
nazwa oznaczenia poz. 22 treść po zmianie: „zestaw do oznaczania przeciwciał SARS-COV2 IgG przeciwko białku 
kolca S metodą ilościową standaryzowaną do standardu WHO i wyrażoną w jednostkach: IU/ml lub/i BAU/ml”. 
 
Pytanie 78 
dodatek nr 2 do SWZ, pakiet 7 
Czy zamawiający dopuści odczynnik do oznaczania, którego stabilność na pokładzie analizatora wynosi 7 dni, a dla 
odczynnika do oznaczania SARS-CoV-2 IGM stabilność na pokładzie analizatora wynosi 10 dni? 
Odp. do pytania 78 
Zamawiający precyzuje opis przedmiotu zamówienia i wprowadza zmianę w dodatku nr 2 do SWZ, pakiet 
7 wymagania minimalne: 
Dodanie pkt. 28 o treści: „stabilność odczynnika do oznaczania SARS-CoV-2 IGM oraz SARS-CoV-2 IGG 
do zużycia lub do upływu daty ważności.  
 
Pytanie 79 
Dotyczy pakiet 7 
Czy podanej liczby badań należy doliczyć testy na kalibrację i kontrolę? 
Odp. do pytania 79 
Zamawiający wyjaśnia, że w pkt. 6.8 SWZ podano informację, że Wykonawca do szacowanej ilości badań winien 
doliczyć ilość niezbędna do przeprowadzenia zalecanych kontroli i kalibracji wg wytycznych producenta. 
 
Pytanie 80 
Dotyczy pakiet 7 
Poprosimy o potwierdzenie, że w przypadku zaoferowania kontroli wieloparametrowej niezależnego producenta 
z wartościami dedykowanymi na oferowany analizator i odczynniki, można zrezygnować z kontroli dedykowanej 
producenta odczynnika wymienionej i wymaganej w ulotce odczynnikowej. Zgoda na taki materiał kontrolny 
pozwoli na obniżenie kosztów oferty i pozwoli na korzystanie z renomowanego materiału kontrolnego 
wieloparametrowego, co jest rozwiązaniem wygodniejszym w pracy Laboratorium i korzystniejszym ze względów 
ekonomicznych. Rozwiązanie takie jest powszechnie stosowane w praktyce laboratoryjnej. 
Odp. do pytania 80 
Zamawiający nie stawiał wymagam w ww. zakresie. 
 
 
Pytanie 81 
Dotyczy pakiet 7 
W związku z powszechną dostępności i używaniem testów HIV IV generacji prosimy o potwierdzenie, że zapis     
„P-ciała anty-HIV1/2 p24” oznacza, że należy zaoferować test HIV IV generacji umożliwiający wykonywanie 
oznaczeń p-ciała anty-HIV1/2 p2 i antygenu p24. 
Odp. do pytania 81  
Zamawiający precyzuje opis przedmiotu zamówienia i wprowadza zmianę w dodatku nr 2 do SWZ, pakiet 7: 
nazwa oznaczenia poz.11 o treści „zestaw do oznaczania HIV IV generacji w surowicy”  
 
Pytanie 82 
Dotyczy pakiet 7, wymagania minimalne pkt. 26 
Prosimy o potwierdzenie, że kontrola wewnątrzlaboratoryjna będzie wykonywana zgodnie z podanym przez 
Zamawiającego schematem. „dla TSH, FT3, FT4, PSA, HCG, TPI, PCT codziennie na jednym z poziomów, 
pozostałe kontrole 3 x w tygodniu, co najmniej na jednym z poziomów. 
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Odp. do pytania 82:  
W dodatku nr 2 dla pakietu 7 w wymaganiach minimalnych pkt.26. podano wymagania dotyczące kontroli 
wewnątrzlaboratoryjne, tj.: dla TSH, FT3, FT4, PSA, HCG, TPI, PCT codziennie na jednym z poziomów, 
pozostałe kontrole 3 x w tygodniu, co najmniej na jednym z poziomów. Jeżeli producent zaleca prowadzenie 
kontroli z inną częstotliwością, dostosować ilość i zakres oferowanych materiałów kontrolnych do wytycznych 
producenta analizatora. 
 
Pytanie 83 
Dotyczy pakiet 7, wymagania minimalne pkt. 13 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, w którym jeden z materiałów eksploatacyjnych 
wymienia się po wprowadzeniu analizatora w stan wstrzymania (pauzy). Analizator informuje o bieżącym 
zapotrzebowaniu i zużyciu materiału, dlatego ewentualną wymianę można przewidzieć i zaplanować, a wymiana 
tego materiału odbywa się raz na około 600 oznaczeń. Dostawianie i usuwanie odczynników i próbek odbywa się 
w trakcie pracy aparatu. 
Odp. do pytania 83:  
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowanie w pakiecie 7 analizatora, w którym jeden z materiałów 
eksploatacyjnych wymienia się po wprowadzeniu analizatora w stan wstrzymania (pauzy), pod warunkiem, 
że analizator informuje o bieżącym zapotrzebowaniu i zużyciu tego materiału. 
 
Pytanie 84 
Projektowane warunki umowy §2 ust. 4 
Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby instrukcje używania/zastosowania produktu były dostępne całodobowo 
nieodpłatnie na stronie wykonawcy i tym samym odstąpi od wymogu dostarczania ich do pierwszej dostawy? 
Odp. do pytania 84:  
Zamawiający wyjaśnia, że nie stawia wymagań w zakresie sposobu udostępnienia wymaganych dokumentów. 
 
Pytanie 85 
Projektowane warunki umowy §9 ust. 2h 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę punktu h (jest identyczny jak punkt d) na: „Zmiany producenta 
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, o czym Wykonawca nie mógł wiedzieć w chwili zawarcia Umowy, 
z zastrzeżeniem, że Wykonawca zaoferuje produkty o takich samych (lub lepszych) parametrach technicznych 
i użytkowych, w takiej samej cenie” 
Odp. do pytania 85:  
Zamawiający wprowadza zmianę w SWZ oraz we projektowanych postanowieniach umowy. Treści po zmianie:  
dodanie pkt.43.3.14 SWZ  oraz zmianę treści §9 ust. 2 lit.h: 

"zamianę przedmiotu umowy w sytuacji braku dostępności na rynku z przyczyn niezależnych od Wykonawcy 
o czym Wykonawca nie mógł wiedzieć w chwili zawarcia Umowy, pod warunkiem zaproponowania asortymentu 
o równoważnych cechach technicznych, funkcjonalnych i użytkowych spełniających wymagania wskazane w 
SWZ, bez zmiany zaoferowanej ceny jednostkowej" 

 
Pytanie 86 
Projektowane warunki umowy §9 ust. 2  
Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie ust o: „Po upływie roku obowiązywania umowy – może nastąpić 
waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy, nie więcej niż o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 
określonych w Komunikacie Prezesa GUS (tzw. wskaźnik inflacji) za rok ubiegły.”?   
Odp. do pytania 86:  
Nie wprowadza się proponowanej zmiany. 
 
Pytanie 87 
Projektowane warunki umowy najmu §2 ust. 1 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy aparatu do 21 dni?  
Uzasadnienie: Wykonawca prosi o wydłużenie terminu w związku z faktem, iż analizatory są sprowadzane 
bezpośrednio od producenta z zagranicy. Aktualna sytuacja na rynku oraz skomplikowane procedury celne oraz 
szereg pozostałych formalności uniemożliwiają należyte wykonanie warunków wynikających z umowy w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. Podany termin jest terminem nierealnym do dotrzymania, w związku z 
powyższym Wykonawca prosi jak w pytaniu. 
Odp. do pytania 87:  
Zamawiający wprowadza zmianę w SWZ oraz we wzorze umowy najmu. Treści po zmianie:  
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• pkt. 6.10.1 SWZ - "Dostawa, instalacja, uruchomienie oraz podłączenie do informatycznego systemu 
laboratoryjnego InfoMedica najmowanych analizatorów w terminie do 21 dni od daty zawarcia umowy. 

• 10.1.3 dostawa, instalacja, uruchomienie i podłączenie do systemu informatycznego wynajmowanych 
analizatorów –  do 21 dni od daty zawarcia umowy; 

• §2 ust. 1 "W terminie do 21 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca:" 
 
Pytanie 88 
Projektowane warunki umowy najmu §2 ust. 7 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: „W przypadku awarii i niemożności jej usunięcia przez 
inżyniera serwisowego w ciągu 48 godzin w dni robocze, Wykonawca zobowiązany będzie w terminie kolejnych 
3 dni roboczych dostarczyć aparat zastępczy, identyczny z posiadanym lub pokryć koszty różnice kosztów badań 
zleconych podwykonawcom.”  
Odp. do pytania 88:  
Nie wprowadza się proponowanej zmiany. 
 
Pytanie 89 
Dotyczy pakiet 3 
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania tromboplastyny ludzkiej pochodzenia łożyskowego, a w składzie 
odczynnika nie ma substancji kancerogennych? 
Odp. do pytania 89  
Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagam w ww. zakresie. 
 
Pytanie 90 
Dotyczy pakiet 9 
Czy w Pakiecie 9 Zamawiający dopuści zaoferowanie testów zanurzeniowych (panelowych), które 
w przeciwieństwie do testów kasetkowych umożliwiają natychmiastowe, jednoczesne wykrywanie wszystkich 
narkotyków obecnych w panelu testowym? Prosimy o uwzględnienie, że test kasetkowy do wykrywania wielu 
substancji w moczu nie jest testem jednoetapowym. Wykonanie takiego testu może być źródłem błędnego odczytu 
wyników wynikających z wprowadzenia niejednakowych objętości próbek do poszczególnych studzienek testu. 
Test zanurzeniowy eliminuje takie błędy i jest wykonywany szybciej, nie wymagając czynności wprowadzania 
próbek. 
Odp. do pytania 91  
Zamawiający wyjaśnia, że wymagane w pakiecie 9 testy kasetkowe lub płytkowe to są testy zanurzeniowe. 
 
Pytanie 91 
Dotyczy pakiet 8 
Prosimy o wyłączenie pozycji 3,4 z pakietu 8 utworzenie z niej odrębnego pakietu. Obecny opis przedmiotu 
zamówienia tworzy preferencje dla konkretnego wytwórcy, dysponującego pełnym asortymentem wymienionych 
w pakiecie 8 uniemożliwiając składanie ofert pozostałym podmiotom posiadającym w swojej ofercie testy 
immunochromatograficzne (kasetkowe), lecz nie posiadającym pozostałej części asortymentu -testy lateksowe, 
co budzi podejrzenia o faworyzowanie konkretnego wytwórcy przez Zamawiającego z naruszeniem dyscypliny 
finansów publicznych (na podstawie przepisów zawartych art. 16 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. 
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. 16 pkt. 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. 99 ust. 4, 5 w zw. z art. 16 pkt. 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. 99 ust. 4, 5 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 
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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.” 
Obecnie przygotowany pakiet asortymentu faworyzuje konkretnego wytwórcę, który jako jedyny posiada zarówno 
testy immunochromatograficzne oraz pozostałe pozycje z pakietu 8. Czy Zamawiający podzieli pakiet 3 
w następujący sposób : 

- testy immunochromatograficzne  
- testy lateksowe 

Każda z powyższych kategorii produktów stanowi zbiór odrębny, niepowiązany strukturalnie ani funkcjonalnie 
z innymi kategoriami. Z tego względu umieszczenie w/w grup produktów w jednym pakiecie faktycznie wyklucza 
możliwość zaistnienia uczciwej konkurencji w przedmiotowym postępowaniu, tworząc dla wybranego wykonawcy 
monopol na kształtowanie cen ofert – przy czym wykonawca ustala ceny bezpośrednio lub poprzez podmioty 
pozostające z nim w stałych stosunkach gospodarczych. Liczba tych podmiotów nie ma znaczenia dla braku 
faktycznej konkurencji w sytuacji, w której w istocie jeden podmiot dyktuje wszystkie ceny przetargowe. 
Skutkować to będzie dopuszczeniem większej liczby wykonawców, co przełoży się na otrzymanie korzystnych 
cenowo ofert. 
Odp. do pytania 90:  
Nie wprowadza się proponowanej zmiany.  
 
Zamawiający w trybie art. 284 ust. 3 Ustawy zmienia termin składania i otwarcia ofert.  
 
Nowy termin składania ofert: 05.04.2022 godz.: 10:00, termin otwarcia ofert 05.04.2022 godz.: 10:15. 
 
W załączeniu zmieniony dodatek nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty). 
 

 
Z poważaniem 

          
     Prezes Zarządu 

     Maciej Bak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W trybie art. 284 ust. 6, art. 286 ust. 7 i art. 271 ust. 4 Ustawy wyjaśnienia, wprowadzone zmiany oraz głoszenie 
o zmianie zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania http://szpital-
drezdenko.pl/kategoria/zamowienia-publiczne/ dnia 30.03.2022 r. 


