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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: 

   

 Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ 

1. Czy przez zapis „Analizator do oznaczeń biochemicznych z systemem 

otwartym” Zamawiający rozumie i wymaga zaoferowania systemu (analizatora) 

całkowicie otwartego? 

Odpowiedź: TAK 

 

2. Czy w związku z zapisem „Możliwość wykonywania próbek pilnych – cito, 

bez konieczności przerywania jakiegokolwiek trybu pracy analizatora” Zamawiający 

wymaga, aby oferowany aparat był wyposażony w dodatkową karuzele dla próbek 

pilnych, w której można umieszczać próbki pilne także w trakcie wykonywania 

aspiracji próbek rutynowych? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby oferowany aparat był wyposażony w opcję 

dla próbek pilnych, w której można umieszczać próbki pilne także w trakcie 

wykonywania aspiracji próbek rutynowych. 

 

3. Czy w związku z zapisami z tabeli Specyfikacja Aparatu Biochemicznego w 

pkt. 10 i 14 Zamawiający wymaga, aby próbki badane podawane były na pokład 

analizatora w dedykowanych statywach? Takie rozwiązanie zapewni możliwość 

dokładania próbek badanych w czasie pracy analizatora, także w momencie aspiracji 

materiału badanego.  

Odpowiedź: Zamawiający wymaga spełnienia wymagań określonych w pkt 10 i 14 

załącznika nr 1 do SIWZ. 
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4. Czy Zamawiający wymaga, aby kuwety wielokrotnego użytku były wykonane ze 

szkła kwarcowego oraz żeby nie podlegały konieczności okresowej wymiany przez 

użytkownika? 

Odpowiedź: Wymagane są kuwety wielokrotnego użytku, nie wymagające okresowej 

wymiany przez użytkownika. 

 

5. Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany analizator pracował w oparciu o metodę 

mokrej chemii? 

Odpowiedź: TAK 

 

6. Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany analizator był serwisowany przez 

autoryzowany serwis pierwotnego producenta aparatu, który zapewnia możliwość 

aktualizacji oprogramowania oraz wszystkich niezbędnych modyfikacji ogłaszanych 

przez producenta? 

Odpowiedź: TAK – wymagany jest autoryzowany serwis producenta aparatu. 

 

7. Czy w związku z koniecznością zaoferowania „pakietu startowego zawierającego: 

żarówkę, komplet elektrod do wykonywania jonów: sodu, potasu, chlorków” 

Zamawiający wymaga, aby oferowany analizator pracował w oparciu o oddzielnie 

wymieniane elektrody jonoselektywne – Na, K i Cl? 

          Odpowiedź:  TAK 

Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ 

8. Czy Zamawiający w kolumnie „ILOŚĆ KALIBRACJI (wylicza wykonawca)” 

wymaga, aby oferent podał ilość testów niezbędnych do wykonania kalibracji w 

okresie 36 m-cy dla poszczególnych parametrów? 

Odpowiedź: TAK 

9. Czy Zamawiający w kolumnie „Planowana ilość kontroli (na 2 poziomach)” 

wyspecyfikował ilość testów niezbędną do przeprowadzenia kontroli na 2 poziomach? 

Odpowiedź: TAK 

 

Dotyczy: wzór umowy dostawy, §5 ust.1 i 2 

10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów paragrafu 5 ust. 1 na: „W 

przypadku nie dotrzymania terminu dostawy asortymentu określonego w § 1 ust.1  

Wykonawca zobowiązuje się  zapłacić karę umową w wysokości 5% wartości 

niezrealizowanego zamówionego asortymentu  za  każdy dzień zwłoki” 

  Odpowiedź: NIE 

11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów paragrafu 5 ust. 2 na: „Nie 

dokonanie wymiany wadliwego towaru w terminie z  § 2 ust. 6 spowoduje naliczenie 



kary umownej w wysokości 5% wartości wadliwego towaru niezależnie od roszczenia 

o jego wymianę na wolny od wad”? 

Odpowiedź: NIE 

Dotyczy: wzór umowy dzierżawy, §9 ust. 2. 

12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów paragrafu 9 ust. 2. na: W przypadku 

braku naprawy sprzętu w ustalonym terminie i niedostarczeniu w terminie kolejnych 72 

godzin urządzenia zastępczego Wydzierżawiający zobowiązuje się zapłacić karę 

umowną w  wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki.”? 

Odpowiedź:  Zamawiający modyfikuje w projekcie umowy dzierżawy zapisy § 9 ust. 2,  

który otrzymuje brzmienie: 

„2. W przypadku braku naprawy sprzętu w ustalonym terminie i niedostarczeniu w 

terminie kolejnych 72 godzin urządzenia zastępczego Wydzierżawiający zobowiązuje się 

zapłacić karę umowną w   wysokości 300 zł za każdy dzień zwłoki”. 
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