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WYJAŚNIENIE SIWZ 

Dotyczy: postępowania przetargowego na zadanie „Dostawa odczynników do badań 

analitycznych wraz z dzierżawą aparatu biochemicznego”  

 

 W związku z zapytaniami, jakie wpłynęły do Zamawiającego odnośnie treści 

SIWZ, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 

przedstawia się następujące wyjaśnienia: 

   

1. Czy Zamawiający dopuści analizator biochemiczny posiadający wydajność 

400 testów na godzinę i 640 testów na godzinę z uwzględnieniem przystawki ISE? 

 

Odpowiedź: Należy zaoferować analizator zgodny z wymaganiami wskazanymi w 

SIWZ – pkt. 3 załącznika nr 1. 

 

2.  Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby wszystkie produkty pochodziły od 

jednego producenta, jako nieuzasadnionego technicznie, niezgodnego z 

obowiązującym prawem oraz utrudniającego uczciwą konkurencję? 

Zamawiający zgodnie z Ustawą  o Zamówieniach Publicznych w parametrach 

wymaganych przedmiotu zamówienia, może wymagać od wykonawców cech 

asortymentu niosących za sobą konkretną funkcjonalność. Wymóg zaoferowania 

odczynników i analizatora tego samego producenta takiej funkcjonalności nie niesie i 

jest niezgodny z Ustawa o Zamówieniach Publicznych. 

Dlatego postawiony przez Państwa wymóg, aby zaoferowane produkty pochodziły od 

jednego producenta jest nieuzasadniony prawnie i funkcjonalnie, stanowi utrudnienie 

uczciwej konkurencji i działa na Państwa niekorzyść bowiem w ten sposób będziecie 

Państwo zmuszeni wybrać ofertę droższą, w przypadku jeśliby Państwo od tego 

wymogu odstąpili. 

Odpowiedź: NIE - Zamawiający wymaga zaoferowania odczynników i analizatora 

tego samego producenta, gdyż takie rozwiązanie zapewnia pełną kompatybilność 

pomiędzy oprogramowaniem analizatora, aplikacjami odczynników, walidacją metody 

a co za tym idzie zapewnia lepszą jakość i wiarygodność wyników. 

Ze względu na powyższe producent bierze pełną odpowiedzialność za końcowy wynik 

badania od strony aparaturowo-odczynnikowej. 
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3. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania wszystkich wymaganych 

odczynników w opakowaniach umożlwiających ich bezpośrednie umieszczenie na 

pokładzie analizatora bez konieczności ich wcześniejszego 

przygotowywania/przelewania poza pokładem analizatora? 

 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby odczynniki nie wymagające 

wcześniejszego przygotowania były w oryginalnych pojemnikach umożliwiających 

ich bezpośrednie umieszczenie na pokładzie analizatora, natomiast odczynniki 

wymagające wcześniejszego przygotowania również były po przygotowaniu 

umieszczane na pokładzie  w oryginalnych opakowaniach. 

 

4. Czy Zamawiający wymaga aby ilość zaoferowanych odczynników 

uwzględniała ich trwałość po ich otwarciu i umieszczeniu na pokładzie analizatora? 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie stawia takiego wymagania – oferowana ilość 

odczynników ma uwzględniać ilość kalibracji, kontroli i badań przez okres trwania 

umowy, z uwzględnieniem terminu ważności powyższych. 

 

5. Czy Zamawiający dopuści analizator biochemiczny posiadający wydajność 

480 testów na godzinę i 580 testów na godzinę z uwzględnieniem przystawki ISE? 

 

Odpowiedź: Należy zaoferować analizator zgodny z wymaganiami wskazanymi w 

SIWZ – pkt. 3 załącznika nr 1. 

 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przesunięciu ulega termin 

składania ofert na dzień 11 kwietnia godz. 11.00. 
 

  

Otrzymują: 

1 x wszyscy uczestnicy postępowania / strona internetowa 

1 x a/a 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

   


