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EZ-1353/1-PN/59-2014       Rybnik, dnia 29.08.2014 r. 
 
Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

dostawę systemu do badań z zakresu immunotransfuzjologii serologicznej metodą żelowej aglutynacji 
kolumnowej wraz z dzierżawą urządzeń oraz dostawę systemu do badań z zakresu biochemii 

i immunochemii wraz z dzierżawą analizatorów, zamówienie: EZ-1353-PN/59-2014 
ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych 

w dniu 25.08.2014 r., pod nr 282210 - 2014 
 

W związku z wniesionymi przez jednego z wykonawców zapyta niami, zamawiaj ący udziela 
poni ższych odpowiedzi. Ponadto zamawiaj ący wprowadza ni żej podane modyfikacje. 

 
Pytanie 1: „Dotyczy Pakietu nr 2 Załącznik nr 1.3A i Załącznik 1.3 B 

Prosimy o wyrażenie zgody na dostarczanie asortymentu z terminem ważności 3-6 
m-cy od daty dostawy” 

Odpowied ź 1: Zamaiajacy wyra ża zgodę na dostarczanie asortymentu z terminem 
ważności podanym w pytaniu. Sporz ądzając załącznik 1.3.A i B nale ży uwzgl ędni ć 
stosowna korekt ę. 
 

Pytanie 2: „Dotyczy Załącznik 1.1, l.p. 21, Hemoglobina glikowana/ HbA1c 
Czy Zamawiający zgodzi sie na zaoferowanie zestawu odczynikowego do badania 
HbA1c, wykorzystującego w procesie oznaczania hemolizat przygotowywany poza 
analizatorem z pełnej krwi próbki badanej ?” 

Odpowied ź 2: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu opisanego w p owyższym 
pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń. 
 

Pytanie 3: „Dotyczy Załącznik 1.1, l.p. 34, TIBC 
Czy Zamawiający zgodzi sie na zaoferowanie zestawu odczynikowego do badania 
UIBC zamiast TIBC ? W raporcie uzyskujemy automatyczne przeliczenie wyniku 
UIBC na TIBC na zasadzie wykorzystania także wyniku Żelazo :TIBC=UIBC 
+Żelazo” 

Odpowied ź 3: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu opisanego w p owyższym 
pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń. W przypadku zaoferowania asortymentu 
dopuszczonego niniejszym pismem nale ży stosown ą zmianę nanieść w załączniku nr 1.1 dla 
pakietu nr 2, tak by jasno wynikało co wykonawca za oferował .  
 

Pytanie 4: „Dotyczy Załącznik nr 1.2, A1 Platforma analityczna, L.p. 15 
Czy Zamawiący zgodzi sie na zaoferowanie analizatora wykorzystującego własne 
oprogramowanie w języku angielskim ?”  
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Odpowied ź 4: Zamawiaj ący dopuszcza takie rozwi ązanie. Stosowna korekt ę należy nanie ść 
w poz. 15 w kolumnie „Warunki graniczne”  
 

Pytanie 5: „Dotyczy Załacznik nr 1.2, B System back-up, L.p. 13 
Czy Zamawiący zgodzi sie na zaoferowanie analizatora wykorzystującego własne 
oprogramowanie w języku angielskim ?” 

Odpowied ź 5: Zamawiaj ący dopuszcza takie rozwi ązanie. Stosowna korekt ę należy nanie ść 
w poz. 13 w kolumnie „Warunki graniczne”  
 

Pytanie 6: „Dotyczy zał ącznik nr 1.1 i str 7 SIWZ dla pakietu 2 pkt 1.1 
Prosimy o wyjaśnienie czy podana ilośc szacunkowa badań jest na okres 4 miesięcy 
zgodnie z załącznikiem nr 1.1 czy tez zgodnie z zapisem  na stronie 7 SIWZ 
dla pakietu 2 pkt. 1.1. sa to podane szacunkowe ilości roczne.” 

Odpowied ź 6: Zamawiaj ący informuje, w zapisie na stronie 7 specyfikacji i stotnych 
warunków zamówienia została popełniana omylka pisar ska - podana ilo ść szacunkowa 
badań dotyczy okresu 4 miesi ęcy zgodnie z formularzem cenowym dla pakietu nr 2. 
 

Pytanie 7: „Dotyczy wzoru umowy: 
Par. 1 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu – >>Zmniejszenie 
nie może przekraczać 20% całkowitej wartości umowy<<?.” 

Odpowied ź 7: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian 
do wzoru umowy. 
 

Pytanie 8: „Par. 1 ust. 7 i 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności 
był liczony od daty wystawienia faktury? 
Uzasadnienie: 
Utrzymanie zapisu w obecnej postaci  spowoduje, iż niemożliwe będzie dokładne 
określenie terminu płatności oraz powstania zobowiązania podatkowego.” 

Odpowied ź 8: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian 
do wzoru umowy.  
 

Pytanie 9: „Par. 4 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę >>24 godziny<< na >>24 
godziny w dni robocze<<'”? 

Odpowied ź 9: Zamawiaj ący wyra ża zgodę na zaproponowan ą zmianę do wzoru umowy 
dla obydwu pakietów. 
 

Pytanie 10: „Par. 7 ust. 1, 2 i 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie: >>nie więcej niż 
4,95% Umowy<<?” 

Odpowied ź 10: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian 
do wzoru umowy. 
 

Pytanie 11: „ Par. 7 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie par. 7 ust. 4 jako 
wprowadzający karę umowną nadmiernie represyjną wobec Wykonawcy?” 

Odpowied ź 11: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian 
do wzoru umowy. 
 

Pytanie 12: „ Par. 7 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie par. 7 ust. 5, jako 
wprowadzający możliwość transportu aparatów Wykonawcy, które wymagają 
odpowiednich warunków, poprzez nieprzygotowany do tego podmiot?” 

Odpowied ź 12: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian 
do wzoru umowy. 
 

Pytanie 13: „ Par. 7 ust. 6 Zwracamy uwagę na kwestię potrącania kar umownych 
z wynagrodzenia. Proponujemy usunięcie tego zapisu. Zasadne byłoby, aby 
Wykonawca znał ewentualną kwotę kary umownej przed jej potrąceniem 
i ewentualnie mógł wówczas wyrazić zgodę na jej potrącenie z wynagrodzenia. 
Takie automatyczne i jednostkowe >>potrącanie<< może prowadzić do licznych 
błędów.” 
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Odpowied ź 13: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian 
do wzoru umowy. 
 
Pytanie 14: „ Par. 7 Prosimy o dodanie zapisu o brzmieniu: >>Zamawiający może w każdym 

czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.<<” 
Odpowied ź 14: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian 
do wzoru umowy. 
 

Pytanie 15: „ Ze względu na bardzo krótki czas na przygotowanie oferty prosimy o przesunięcie  
terminu składania ofert” 

Odpowied ź 15: Zamawiaj ący nie wyra ża zgodny na przedłu żenie terminu składania ofert. 
 

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż termin 
składania ofert ustalony do dnia 02.09.2014 r.  do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym  
samym dniu o godzinie 10.30 . 
 

 
Egz.: 

1. adresat. 
2. aa. 

 
 

 

 

 

 

 

 


