
 

 

                              Grodzisk Mazowiecki 19.01.2016 
 SPSSZ – V / 11 / 2016 
 
                                                                                     Wg rozdzielnika  
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawę odczynników biochemicznych i immunochemicznych wraz z 
dzierżawą zintegrowanego systemu biochemiczno-immunochemicznego i analizatorów 
wspomagających do Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim (Nr procedury SPSSZ/ 
3 /D/16). 
1. Prosimy o wyjaśnienie i uściślenie,  czy Zamawiający zamierza stosować test beta-HCG 

wyłącznie jako test ciążowy, czy także jako marker nowotworowy w chorobach 
trofoblastu oraz w ginekologii onkologicznej? 
Odpowiedź : Zamawiający zamierza stosować ww. test i marker.  

2. Czy w celu uniknięcia błędów i incydentów medycznych Zamawiający wymaga, aby 
oferowane odczynniki do oznaczania TSH, fT4 i fT3 posiadały określone przez producenta 
odczynników specyficznych wartości referencyjne dla populacji dorosłych, dzieci, kobiet 
w ciąży w poszczególnych trymestrach oraz osób starszych, co pozwoli prawidłowo 
interpretować wyniki oznaczeń tych parametrów?  
Odpowiedź : Tak.  

3. W celu prawidłowego oszacowania ilości materiałów zużywalnych i dodatkowych 
prosimy o określenie procentowo ilości badań wykonywanych na zintegrowanym 
systemie biochemiczno-immunochemicznym oraz na analizatorach wspomagających, 
biochemicznym i immunochemicznym 
Odpowiedź : 75 % zintegrowany system, po 25 % na analizatory pomocnicze.  

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zintegrowanego systemu biochemiczno- 
immunochemicznego wyprodukowanego w 2015 r.? System ten będzie po gruntownym 
przeglądzie serwisowym i z pełną gwarancją na czas trwania umowy.  
Odpowiedź : Tak.  

5. W celu prawidłowego przygotowania oferty i wyspecyfikowania koniecznych materiałów 
prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający  wymaga, aby analizator posiadał możliwość 
oznaczania hemoglobiny glikowanej, gdy hemolizat przygotowywany jest automatycznie 
na pokładzie analizatora bez udziału osoby obsługującej aparat ? 
Odpowiedź : Nie.  

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie systemu biochemiczno-
immunochemicznego umożliwiającego formułowanie wyników badań w j. polskim w 
podłączonym laboratoryjny systemie komputerowym. 
Odpowiedź: Tak.  

7. Czy Zamawiający dopuści aparat  pomocniczy wykorzystujący kilka parametrów o innych 
numerach katalogowych zestawów odczynnikowych niż część biochemiczna systemu 
zintegrowanego. 
Odpowiedź : Tak.  
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8. Prosimy o zgodę na dopisanie do formularza cenowego pozycji nie wymienionych w 
SIWZ a koniecznych do wykonania wymienionych w SIWZ oznaczeń – kalibratorów, 
kontroli oraz materiałów zużywalnych 
Odpowiedź : Tak, w załączeniu tabela 

 
Dot.: Rozdział III SIWZ - Ogólne i szczegółowe warunki umowy 
9. Par. 1 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu – „Zmniejszenie nie może 

przekraczać 20% całkowitej wartości umowy”? 
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ . Ze względu na specyfikę pracy szpitala 
zamawiający nie może określić minimalnej ilości asortymentu umowy, jaka zostanie 
zrealizowana . Zgodnie z § 1 pkt 5 umowy zamawiający  może przedłużyć termin 
realizacji umowy.  

10. Par. 3 ust. 1 Czy Zamawiający dopuści, aby zamówienia były składane także za 
pośrednictwem poczty elektronicznej? 

Odpowiedź : Tak.  
11. Par. 4 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty 

wystawienia faktury? 
Odpowiedź : Nie.  

12. Par. 7 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie ,,bezpłatnych'', gdyż przeglądy 
podobnie jak naprawy serwisowe będą dokonywane w ramach czynszu dzierżawnego? 
Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę.  

13. Par. 11 ust. 1 tiret drugi Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa  „opóźnienie” 
na  „zwłoka”? 
Odpowiedź : Tak.  

14. Par. 11 Prosimy o dodanie zapisu o brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie 
odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.” 
Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody . 

 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w tabeli Odczynniki immunochemia w kolumnie 
ilość oznaczeń na rok w kilku pozycjach wystąpił błąd , powinno być :  
poz. 1 – 200, 
poz. 10 – 900,  
poz. 25 – 400, 
poz. 26 – 700, 
poz. 30 – 1300, 
poz. 32 – 600, 
poz. 55 – 2000, 
poz. 56 – 600 
 
   W związku z powyższym zostają zmienione terminy związane z przeprowadzeniem 
niniejszego postępowania : 
Termin składania ofert : 22.01.2016 r. godz. 11.00 
Termin otwarcia ofert : 22.01.2016 r. godz. 11.30 
 
 
 
 
                                                                                                              ………………………………. 
                                                                                                                                                                       podpis 
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Załącznik – Tabela  
 

 
II. KALIBRATORY I KONTROLE DO WW. 
ODCZYNNIKÓW   

kalibrator nr katal ilość 

1 parametry biochemiczne  
2 parametry immunochemiczne  

 

 
kontrola nr katal ilość 

1 parametry biochemiczne  
2 parametry immunochemiczne  

 

 

 

materiały eksploatacyjne i zużywalne zintegrowany system 
biochemiczno-immunochemiczny nr katal ilość 

   
1  
2  
3  

materiały eksploatacyjne i zużywalne analizator 
biochemiczny  nr katal ilość 

 
1  
2  
3  

materiały eksploatacyjne i zużywalne analizator 
immunochemiczny nr katal ilość 

  
1  
2  
3  

 


