
  

Grudziądz, dnia  21.05.2019 r. 
 

 

 

Wszyscy Wykonawcy 

 
ZP- 1033/2019 

 
 
Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawy odczynników laboratoryjnych, materiałów zużywalnych, 
kalibratorów  i kontroli wraz z dzierżawą aparatów dla Laboratorium Analitycznego (znak sprawy: 
Z/21/PN/19). 

 
 

W związku z wpłynięciem od Wykonawców zapytań, Zamawiający udziela następujących 
odpowiedzi: 
 

1. Dotyczy zadania nr 1 - Czy Zamawiający wymaga, aby chłodzone dodatkowe karuzele na 
kalibratory, kontrole i próbki Cito w analizatorze głównym i backup pracowały niezależnie i  
pozaosiowo od rotoru odczynnikowego i próbkowego? (Załącznik nr 2 do SIWZ – Opis 
Techniczny, pozycja nr 11).  
Odp. Zgodnie z zapisami w pkt. 11 Zamawiający wymaga dodatkowych chłodzonych karuzeli 
tzn. pracujących niezależnie i pozaosioweo od rotoru do odczynników i od rotoru do próbek. 
 

2. Dotyczy zadania nr 1 - Czy do podanej przewidywanej ilości oznaczeń w Zadaniu nr 1  należy 
doliczyć testy na kalibracje i kontrolę? Jeśli tak to prosimy o podanie harmonogramu kontroli – ile 
razy w tygodniu będą wykonywane i czy z tą samą częstotliwością dla wszystkich testów także 
tych, które nie będą wykonywane codziennie. 
Odp. Zamawiający w przewidywanej ilości oznaczeń uwzględnił kalibracje i kontrole. Kalibracja 
wszystkich parametrów będzie wykonywana zgodnie z zaleceniami producenta testu. 
 

3. Dotyczy zadania nr 1 - Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane odczynniki i analizator 
stanowiły spójny system analityczny i były produkowane przez tego samego producenta? 
Odp. Tak, Zamawiający wymaga, aby oferowane odczynniki i analizator stanowiły spójny system 
analityczny i  w minimum 90% były produkowane przez tego samego producenta. 
Zamawiający modyfikuje SIWZ w zakresie formularza cenowego zadania 1 (Odczynniki 
biochemiczne, materiały zużywalne, kalibratory i kontrole z dzierżawą aparatów wraz ze stacją 
uzdatniania wody) poprzez dodanie pod tabelką zapisu; „Oferowane odczynniki i analizator 
muszą stanowić spójny system analityczny i  w minimum 90% muszą być produkowane przez tego 
samego producenta”. 
W załączeniu zmodyfikowany formularz cenowy zadania 1. 
 

4. Dotyczy zadania nr 1 - Czy w związku z zapisem w punkcie 16  Załącznika nr 2,  „System 
ciągłego dostawiania próbek badanych” Zamawiający wymaga, aby oba analizatory wyposażone 
były w podajniki próbek umożliwiające ciągłe dostawiania próbek do analizatorów w statywach? 
Odp. Zamawiający wymaga, aby statywy (podajniki próbek) umożliwiały dostawianie próbek w 
trakcie pracy analizatora. 
 

5. Dotyczy zadania nr 1 - 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? 
Zgoda na w/w rozwiązanie pozwoli na ekonomiczne wykorzystanie odczynników.  



  

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę, w przypadku zaoferowania daną zmianę należy ująć w 
formularzu cenowym. 
 

6. Dotyczy zadania nr 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 3 odczynników (CK, 
UIBC, lipaza), które przed wstawieniem na pokład analizatora wymagają jedynie połączenia 
dwóch części składowych?  
Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 
 

7. Dotyczy zadania nr 1 - Czy w związku z zapisem „Analizator główny i backup wyposażony w 
dodatkowe, chłodzone karuzele na kalibratory, kontrole i próbki cito z możliwością identyfikacji 
kodów kreskowych” Zamawiający wymaga, aby oferowane analizatory były wyposażone w 
dodatkowe, chłodzone karuzele na kalibratory, kontrole i próbki cito z możliwością 
identyfikowania tych wszystkich próbek za pomocą kodów kreskowych? 
Odp. Tak, Zamawiający wymaga. Zapis w SIWZ Opis techniczny (załącznik nr 2) pkt. 19 
„Identyfikacja odczynników, próbek, kalibratorów i materiałów kontrolnych przy użyciu kodu 
kreskowego” dotyczy także dodatkowych chłodzonych karuzel. 
 

8. Dotyczy zadania nr 1 - Czy Zamawiający wymaga, aby każdy z analizatorów biochemicznych 
posiadał przystawkę ISE o wydajności minimum 350 oznaczeń/h? 
Odp. Tak, Zamawiający wymaga. Zapis w SIWZ Opis techniczny (załącznik nr 2) pkt. 3 
„Wydajność modułu ISE minimum 350 oznaczeń na godzinę” dotyczy analizatora głównego i 
analizatora becup. 
 

9. Dotyczy zadania nr 1 - Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku, jeśli serwis producenta 
analizatora zobowiązuje się do wszelkich procedur konserwacyjnych elektrody referencyjnej nie 
ma konieczności oferowania w postępowaniu przetargowym jakichkolwiek płynów niezbędnych 
do konserwacji tej elektrody. Płyny te są dostarczane przez serwis producenta w czasie 
konserwacji tej elektrody?  
Odp. Nie ma konieczności oferowania w postępowaniu przetargowym płynów niezbędnych do 
konserwacji elektrody referencyjnej, jeśli będą one dostarczane przez serwis producenta w czasie 
konserwacji, pod warunkiem, że oferujący nie będzie obciążał Zamawiającego dodatkowymi 
kosztami. 
 

10. Dotyczy zadania nr 1 - Czy jeśli w instrukcji obsługi podano jedynie okres gwarancji, jakim 
objęta jest lampa fotometru z zaleceniem wymiany po okresie gwarancji, a jej wymiana w 
procedurach konserwacyjnych zalecana jest „co roku lub w razie potrzeby” można w 
postępowaniu przetargowym zaoferować ilość lamp fotometru kierując się najlepszą wiedzą i 
doświadczeniami producenta?   
Odp. Zamawiający wymaga zaoferowania ilości lamp fotometru zgodnie z zaleceniami 
zawartymi w instrukcji producenta. 
 

11. Dotyczy zadania nr 1 – Wykonawca prosi o potwierdzenie czy nie nastąpiła omyłka w podaniu 
ilości parametru glukoza (pozycja nr 1 Załącznika nr 1 do SIWZ – Formularza cenowego, 
Kolumna: Ilość oznaczeń ): jest 800 000 oznaczeń, powinno być 80 000 oznaczeń? 
Odp. Tak, nastąpiła pomyłka powinno być 80 000 oznaczeń. 
Zamawiający modyfikuje SIWZ w zakresie formularza cenowego zadania 1 poz. 1 (Odczynniki 
biochemiczne, materiały zużywalne, kalibratory i kontrole z dzierżawą aparatów wraz ze stacją 
uzdatniania wody):  
W zadaniu 1 poz. 1 w kolumnie  Ilość oznaczeń   Jest: „80 0000”  Winno być: „80 000”. W 
załączeniu zmodyfikowany formularz cenowy zadania 1. 
 

12. Dotyczy pkt. XVI SIWZ – Ogólne warunki umowy, Warunki dostawy pkt. 2.6. - Czy 
Zamawiający wyraża zgodę, aby etykiety na opakowaniach odczynników zawierały zgodnie z 
obowiązującym prawem polskim „Nazwę handlową (nazwa własna), oraz pozostałe oznakowania 
za pomocą zharmonizowanych symboli i rozpoznawalnych kodów? 
Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 



  

 
13. Dotyczy pkt. XVI SIWZ – Ogólne warunki umowy, Dotyczy 3.2 tiret 1 i 2 – Czy Zamawiający 

wyraża zgodę na wydłużenie terminu do 48 godzin w dni robocze?  
Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

14. Dotyczy pkt. XVI SIWZ – Ogólne warunki umowy, Dotyczy 3.2 tiret 3 – Czy Zamawiający 
wyraża zgodę na przekształcenie postanowienia umownego w następujący sposób: „wymianę 
urządzenia na inne, wolne od wad o tożsamych parametrach – w przypadku powtarzających się 
awarii tego samego podzespołu wymagających trzykrotnej interwencji serwisowej.”? 
Odp. Tak, Zamawiający modyfikuje SIWZ w zakresie pkt. XVI SIWZ Ogólne warunki umowy 
ppkt. 3.2 otrzymuje nowe brzmienie: 
„Serwis zapewniać będzie w szczególności: 
 czas reakcji  serwisu nie dłuższy niż 48 godzin od momentu zgłoszenia,  
 urządzenie zastępcze w okresie napraw przekraczających 48 godzin, 
 wymianę urządzenia na nowe, wolne od wad – w przypadku powtarzających się awarii tego 

samego podzespołu wymagających trzykrotnej interwencji serwisowej”.  
 

15. Dotyczy pkt. XVI SIWZ – Ogólne warunki umowy - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 
skrócenie terminu płatności do 30 dni? 
Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

 
 
 

Zamawiający przesuwa termin składania ofert przetargowych do dnia 24.05.2019 r. do godziny 
12:00. 
 Wskutek przedłużenia terminu składania ofert Zamawiający zmienia termin otwarcia ofert na 
dzień 24.05.2019 r. na godzinę 12:30. 
 

W związku z wprowadzonymi zmianami zmianie ulega treść specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia w pkt. X i XI., które otrzymują brzmienie: 

 

X. Opis sposobu przygotowywania oferty: 

Oferta powinna być napisana w j. polskim, maszynowo, komputerowo lub nieścieralnym 
atramentem.  
Wskazane jest aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane. 
Wskazane jest aby wszystkie strony oferty były zszyte, zbindowane lub w inny sposób trwale 
złączone    w celu zapobieżenia ich dekompletacji.  
Wskazane jest aby pierwszą stronę oferty przetargowej stanowił spis treści zawierający wykaz 
dokumentów wchodzących w skład oferty, z podaniem numeru strony oferty, na której dany 
dokument się znajduje oraz ilość wszystkich stron oferty. 
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w 
celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który 
miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, winien 
poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których 
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez 
kwoty podatku. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny 
najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się podatek od towarów i usług, który 
Zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W związku z tym, w takim 



  

przypadku cena podana przez takiego Wykonawcę w ofercie jako „cena brutto” nie może 
zawierać podatku VAT, który Zamawiający będzie miał obowiązek rozliczyć.  
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być zamknięta w sposób 
gwarantujący zachowanie w poufności jej zawartości oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do 
terminu  otwarcia ofert. Koperta powinna być zaadresowana według poniższego wzoru: 
 

„Przetarg nieograniczony – dostawy odczynników laboratoryjnych, materiałów 
zużywalnych, kalibratorów i kontroli wraz z dzierżawą aparatów dla Laboratorium 

Analitycznego" 
Znak sprawy: Z/21/PN/19 

„Nie otwierać przed 24.05.2019 r. godz. 12.30” 
 

Wskazane jest, aby Wykonawca umieścił w kopercie zawierającej ofertę również osobną kopertę 
zawierająca dokumenty zastrzeżone, jeżeli zachodzi taki przypadek. 

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 
Ofertę należy złożyć pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście w Regionalnym Szpitalu 
Specjalistycznym im. dr. Władysława Biegańskiego,  ul. L. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz, 
Budynek T, I piętro, pok. nr 108a, codziennie od godz. 8.00 do godz. 14.00 (oprócz dni wolnych 
od pracy), nie później niż do 24.05.2019 r. godz. 12.00. 
Otwarcie ofert nastąpi w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Władysława 
Biegańskiego w Grudziądzu, ul. L. Rydygiera 15/17, Budynek T, parter, Dział Zamówień 
Publicznych w dniu 24.05.2019 r. o godz. 12.30. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu 
ofert. 
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje 
dotyczące: 
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
c) cen zawartych w ofertach. 
Informacje te zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.przetargi.bieganski.org  w 
miejscu, w którym zostało zamieszczone ogłoszenie o przedmiotowym postępowaniu. 
 

 

 
 

Zamawiający informuje, że dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu w przedmiotowym zakresie 
(ogłoszenie nr 540099594-N-2019 z dnia 21.05.2019 r.), które zamieszczone jest także na stronie 
internetowej Zamawiającego. 

 
 
 
W załączeniu: 
 zmodyfikowany formularz cenowy zadania 1. 
 
 
 


