
 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej 

 

 

 

32-700, Bochnia 
ul. Krakowska 31 
REGON: 000304349 

NIP: 868-16-04-021 
Centrala, tel.: (14) 615-34-00 
Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01 

Fax: (14) 615-32-02 
Strona www: www.szpital-bochnia.pl 
E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl  

Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 
Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740 

Strona 1 z 4 

 

Bochnia, dn. 16.01.2018 r. 

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-2/2018 
 

 
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 

 
Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej, 

w związku z zwróceniem się przez Wykonawców o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Dostawa odczynników do hematologii 
wraz z dzierżawą aparatury diagnostycznej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochn Szpital 

Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej oraz na podstawie art. 38 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(dalej jako ustawa Pzp), udziela następujących wyjaśnień: 

 

1. Treść pytania: Zamawiający wymaga po wyborze oferty dostarczenia ulotek informacyjnych w języku polskim do 
zaoferowanych odczynników. Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku, gdy informacje takie jak czułość testu, 

czy zakres pomiarowy nie dotyczą danego odczynnika, ponieważ jest on jednym z kilku odczynników 
uczestniczących w reakcji chemicznej, a w związku z tym takie informacje nie znajdują się w ulotce odczynnikowej 

- Zamawiający dopuści takie ulotki. Każdy odczynnik posiada w ulotce informacje zgodne z wymaganiami dla 
danego odczynnika i w zależności od rodzaju odczynnika nie są to zawsze takie same informacje 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza (zmiana w SIWZ). 
 
2. Treść pytania: Dotyczy Załącznik nr 1: Zamawiający określił ilość badań na zaoferowanym analizatorze jako 56000, 

z czego 1000 oznaczeń z retikulocytami. Zamawiający deklaruje także chęć wykonania płynów z jam ciała. Czy 
Zamawiający może określić ile z podanej ilości badań zamierza wykonać oznaczeń płynów z jam ciała? Jest to 

konieczne do prawidłowego oszacowania ilości odczynników. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że szacunkowa ilość oznaczeń cytozy z płynów jamy ciała to 300 (zmiana 
załącznika 1A do SIWZ) 
 

3. Treść pytania: Dotyczy Załącznik nr 1: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie odczynników do analizatora 

hematologicznego, które posiadają ważność od daty dostawy przed otwarciem minimum 5 miesięcy? Jednocześnie 
ilość zaoferowanych odczynników zostanie przez Oferenta oszacowana z uwzględnieniem stabilności po otwarciu? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga (zmiana załącznika 1A do SIWZ) 
 

4. Treść pytania: Dotyczy Załącznik nr 1: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w ramach kontroli międzynarodowej 

kontrolę międzynarodową prowadzoną on-line przez internet w oparciu o wyniki kontroli wewnątrzlaboratoryjnej, 
a jej wyniki dostępne są codziennie przez 7 dni w tygodniu? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
 

5. Treść pytania: Dotyczy Załącznik nr 1: Zamawiający wymaga zaoferowania krwi kontrolnej , która posiada trwałość 

po otwarciu minimum 1 miesiąc. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie krwi kontrolnej posiadającej trwałość po 
otwarciu 15 dni, dostarczanej w ilości zapewniającej wykonanie zamiennie kontroli na poziomie N i L, czyli 1 fiolkę 

N i 1 fiolkę L na miesiąc, co spełnia wymagania Zamawiającego? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
 

6. Treść pytania: Dotyczy Załącznik nr 1: Zamawiający wymaga zaoferowanie jednego rodzaju krwi kontrolnej dla 
wszystkich parametrów. Czy Zamawiający potwierdza, że przez ten zapis wymaga zaoferowania jednego rodzaju 

krwi kontrolnej do kontroli wszystkich parametrów morfologii krwi obwodowej raportowanych na wyniku: 
CBC+DIFF+RET? 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza (zmiana załącznika 1A do SIWZ) 
 

7. Treść pytania: Dotyczy Załącznik nr 1: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie analizatora hematologicznego, który 

jest wyposażony w komputer (wymaganie Zamawiającego), który jest wbudowany w analizator, co nie zmienia w 
żaden sposób pracy analizatora?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
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8. Treść pytania: Dotyczy Załącznik nr 1: Zamawiający wymaga zaoferowania wraz z analizatorem drukarki 
z tonerami. Ze względu na prawidłowe oszacowanie oferty – czy Zamawiający może dokładnie określić ile tonerów 

ma dostarczyć Oferent w trakcie trwania całej umowy? 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia iż z analizy zużycia ilości tonerów Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć 
do 4 sztuk tonera. (zmiana załącznika 1A do SIWZ) 
 

9. Treść pytania: Dotyczy Załącznik nr 1: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie analizatora hematologicznego, który 

pobiera 25 ul krwi do wykonania pełnej morfologii krwi obwodowej z retikulocytami, CBC i CBC+DIFF? 
Odpowiedź: Zamawiający wprowadził zmiany (zmiana załącznika 1A do SIWZ) 
 

10. Treść pytania: Dotyczy SIWZ, Projekt umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ: §2 ust.3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę 
na modyfikację niniejszego postanowienia w brzmieniu: „termin ważności – co najmniej 5 miesięcy od daty 

dostawy do Zamawiającego, z wyłączeniem krwi kontrolnej, dla której termin ważności jest zgodny z 
harmonogramem dostaw materiału kontrolnego dostępnym na stronie www……………….pl?” 

Wykonawca wskazuje, iż 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 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. Obecnie nie ma na rynku dostępnej 

krwi kontrolnej o dłuższym okresie ważności, ani tożsamym z terminem ważności odczynników hematologicznych. 

Odpowiedź:  Zamawiający wprowadził zmiany (Projekt umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ: §2 ust.3) 
 

11. Treść pytania: Dotyczy SIWZ, Projekt umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ:§2A ust. 9 i 11: Czy Zamawiający wyrazi 
zgodę na doprecyzowanie niniejszych postanowień poprzez dopisanie po słowach „w terminie … dni” wyrażenia 

„roboczych”? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z SIWZ 
 

12. Treść pytania: Dotyczy SIWZ, Projekt umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ:§3 ust. 2: Prosimy o modyfikację 
pierwszego zdania niniejszego postanowienia poprzez zwrot: „(…) Zamawiającemu przysługuje prawo 

do reklamacji”. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z SIWZ 
 

13. Treść pytania: Dotyczy SIWZ, Projekt umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ:§3 ust. 4: Prosimy o uzupełnienie ww. 
postanowienia Projektu umowy, poprzez dodanie po wyrażeniu „Po rozpatrzeniu reklamacji” zwrotu w brzmieniu: 

„i uznania jej za uzasadnioną”. 
Zapis w dotychczasowym brzmieniu narzuca Wykonawcy obowiązek wymiany towaru na wolny do wad, tymczasem 

Wykonawca zgodnie z literą prawa nie może odmówić przyjęcia reklamacji z tytułu odpowiedzialności za 

niezgodność towaru z umową, ale ma prawo po rozpatrzeniu reklamacji ją odrzucić, dlatego też zasadne 
wskazanie, iż Wykonawca ma obowiązek dostarczyć towar wolny do wad tylko w przypadku uzasadnionych 

reklamacji, a nie każdych. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z SIWZ 
 

14. Treść pytania: Dotyczy SIWZ, Projekt umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ:§3 ust. 7: Prosimy o modyfikację 
niniejszego postanowienia poprzez zwrot w następującym brzmieniu: „Wykonawca niniejszym udziela 

Zamawiającemu gwarancji tożsamej z terminem ważności towaru”. 
Odpowiedź: Zamawiający wprowadził zmiany  (Projekt umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ:§3 ust. 7) 
 

15. Treść pytania: Dotyczy SIWZ, Projekt umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ:§4:  Prosimy o dodanie postanowienia 

w następującym brzmieniu:  

„W wypadku przekroczenia terminu zapłaty Wykonawca będzie uprawniony do naliczania odsetek ustawowych 
zgodnie z  ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. za każdy dzień 

opóźnienia w zapłacie.” 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z SIWZ 
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16. Treść pytania: Dotyczy SIWZ, Projekt umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ:§5 ust. 6: Wykonawca zwraca się z prośbą 
o usunięcie niniejszego postanowienia z uwagi na jego zbyt ogólny charakter. Ewentualnie prosimy 

o doprecyzowanie naruszeń, których wystąpienie narazi na naliczenie kar umownych. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z SIWZ 
 

17. Treść pytania: Dotyczy SIWZ, Projekt umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ:§5: Prosimy o uzupełnienie ww. 
postanowienia wzoru umowy poprzez dodanie zapisu w brzmieniu: 

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy 
w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego, z wyłączeniem okoliczności, o której 

mowa w §7 ust. 1 niniejszej umowy”. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z SIWZ 
 

18. Treść pytania: Dotyczy SIWZ, Projekt umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ:§5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę 
na dodanie postanowienia w brzmieniu: 

"Łącznie wysokość kar umownych nie może przekroczyć 10% wartości umowy określonej w §4 ust. 1 niniejszej 

umowy". 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z SIWZ 
 

19. Treść pytania: Dotyczy SIWZ, Projekt umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ:§8 ust. 1: Prosimy o doprecyzowanie, 

czy osoba wskazana do realizacji umowy oraz bieżących kontaktów jest osobą odpowiedzialną za składanie 
zamówień. Czy zamówienia podpisane/zatwierdzone wyłącznie/tylko przez tą osobę mają być realizowane? 

Jeżeli tak, prosimy o wskazanie kilku osób w celu uniknięcie sytuacji braku realizacji (wstrzymania) zamówienia 

z powodu nieobecności przedstawiciela Zamawiającego i podpisania zamówienia przez inną osobę. 
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia iż osoba wskazana jest odpowiedzialna za realizację umowy i bieżące kontakty. 
Natomiast w trakcie realizacji umowy, może okazać się, że inna osoba złoży zamówienie, co może nastąpić np. 
w wyniku urlopu lub zwolnienia lekarskiego. W trakcie realizacji umowy strony z pewnością będą w stanie się 
skontaktować, by ustalić szczegóły i osoby ewentualnie zastępujące je. 

 
UWAGA! 
W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszymi wyjaśnieniami należy wypełniając załącznik nr 1A 
do SIWZ nanieść skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji 
 

 
ZMIANA TREŚCI SIWZ 

 
Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia oraz niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie ewentualnych zmian 

w ofercie, Zamawiający przedłuża termin składania ofert. Termin składnia ofert to 23.01.2018 r. godzina 12:00 

 
Na podstawie art. 38 Ustawy Pzp, Zamawiający wprowadza następujące zmiany: 

 
ZMIANY W ZAŁĄCZNIKU nr 1A do SIWZ  
Wprowadzone zmiany zostały zaznaczone na czerwono.  

 
 
ZMIANY W ZAŁĄCZNIKU nr 3 do SIWZ  
Wprowadzone zmiany zostały zaznaczone na czerwono.  

 
ZMIANY W SIWZ  
Wprowadzone zmiany zostały zaznaczone na czerwono. 

 
Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków Zamówienia pozostaje bez zmian. 

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ. 
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INFORMACJA O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Zamawiający na podstawie art. 12a ust. 3, informuje, że w dniu 16.01.2018 r. na podstawie art. 38 ust 4a została 
zamieszczona zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych 

 
 

Załączniki 
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr Ogłoszenie nr  500012107-N-2018  z dnia 16.01.2018 
 SIWZ – zmiana  
 Załącznik 1A formularz asortymentowy szczegółowa oferta cenowa  
 Załącznik 3 projekt umowy - zmiana 

 

 
Dyrektor 

Jarosław Kycia 
 


