
SAMODZIELNY PUBLICZNY 

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W MYSZKOWIE 
42-300 Myszków ul. Aleja Wolności 29 

Dyrekcja: tel. / fax. (034) 313-73-29 
Centrala: 34 313 88 80, 315-82-00 

REGON: 000306377, NIP: 577-17-44-296 
 

 

Myszków, dn. 19-06-2019 r. 

SP ZOZ/DZ/17/2019                                                   

(nr ref. postępowania) 
 

Wyjaśnienie 
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie „przetargu 
nieograniczonego” w BZP na portalu UZP nr ogłoszenia 556985-N-2019 z dnia 2019-06-05 r. oraz 

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540114261-N-2019 z dnia 07-06-2019 r. na stronie internetowej 
Zamawiającego na zadanie:  

„DOSTAWA ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH DO BADAŃ IMMUNOCHEMICZNYCH 

WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA DLA ZAKŁADU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ 
SZPITALA POWIATOWEGON W MYSZKOWIE” 

W związku z zapytaniami do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym 
postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.1986) wyjaśniamy, co następuje:  
 

Pytanie Nr 1 – dot. załącznika nr 2 - Część Nr 1:  

Czy w celu uniknięcia błędów i incydentów medycznych Zamawiający oczekuje, aby oferowane 
odczynniki do oznaczania TSH, fT4, fT3 posiadały określone przez producenta odczynników 

specyficzne wartości referencyjne dla populacji dorosłych, dzieci, kobiet w ciąży w poszczególnych 
trymestrach oraz osób starszych, co pozwoli prawidłowo interpretować wyniki oznaczeń tych 

parametrów? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

Pytanie Nr 2 – dot. załącznika nr 2 - Część Nr 1:  
Ze względu na posiadanie w ofercie kilku rodzajów testów do oznaczania beta-HCG o różnych 

wskazaniach diagnostycznych prosimy o wyjaśnienie i uściślenie, czy Zamawiający zamierza stosować 
test beta-HCG wyłącznie jako test ciążowy, czy także jako marker chorób trofoblastu oraz 

nowotworów produkujących HCG? 

Odp.: Zamawiający zamierza stosować test beta-HCG jako test ciążowy.  
Jednakże Zamawiający  dopuszcza test beta-HCG, który mógłby być stosowany zarówno 

jako test ciążowy oraz jako marker chorób trofoblastu oraz nowotworów produkujących 
HCG lecz go nie wymaga. 

 

Pytanie Nr 3 – dot. załącznika nr 2 - Część Nr 1:  
Prosimy o wyjaśnienie i uściślenie, czy Zamawiający wymaga, aby oferowany test wysokoczuły do 

oznaczania troponiny był zgodnym z obowiązującymi zaleceniami i wymogami Polskiego Towarzystwa 
Kardiologicznego PTK  oraz  Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego ESC  i umożliwiał 

zastosowanie szybkiego  1-godzinnego algorytmu diagnostyki zawału mięśnia sercowego?  Pozwoli to 

Zamawiającemu na prowadzenie wiarygodnej i szybkiej diagnostyki kardiologicznej zgodnie z 
najnowszymi rekomendacjami. 

Odp.:  Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie, ale nie wymaga.  
 

Pytanie Nr 4 – dot. załącznika nr 2 - Część Nr 1:  
Czy Zamawiający wymaga aby metoda oznaczania prokalcytoniny była wystandaryzowana wobec 

testu BRAHMS PCT,  co umożliwi wykorzystanie do interpretacji wyników  punktów odcięcia do 

diagnostyki sepsy (powszechnie ustalonych w wytycznych i publikacjach) dla wszystkich metod 
oznaczających  prokalcytoninę w oparciu o licencję i standaryzację Brahms PCT? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 



Pytanie Nr 5 – dot. załącznika nr 2 - Część Nr 2 pkt. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę  aby sporadycznie pojedyncze odczynniki i kontrole posiadały trwałość 

minimum 3 miesiące licząc od daty dostawy? Wynika to z cyklu produkcyjnego Wytwórcy na który 

Oferent nie ma wpływu. 
Odp.: Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 

 
Pytanie Nr 6 – dot. załącznika nr 2 - Część Nr 2 pkt. 9 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby kalkulować ilość oferowanych opakowań odczynników zgodnie z 

terminem trwałości określonym indywidualnie dla każdego odczynnika przez producenta i 
przechowywaniem ich według rekomendacji producenta, a nie według trwałości odczynnika po 

otwarciu na pokładzie analizatora? Oferowany analizator nie wymaga, aby odczynnik przebywał cały 
czas na pokładzie aparatu, co przy parametrach oznaczanych rzadziej ma uzasadnienie ekonomiczne 

Odp.: W przypadku testów rzadko wykonywanych tj. w przypadku prokalcytoniny i beta-
HCG, Zamawiający dopuszcza kalkulację ilości oferowanych opakowań tychże 

odczynników zgodnie z terminem trwałości po otwarciu, określonym indywidualnie dla 

każdego odczynnika przez producenta i przechowywaniem ich według rekomendacji 
producenta.  

Zamawiający jednocześnie wymaga aby pozostałe testy wymienione w formularzu 
asortymentowo-cenowym - troponina wysokoczuła, TSH, FT3, FT4, PSA, HBS Ag oraz 

wszystkie odczynniki pomocnicze (jeśli zaoferowany analizator takich wymaga) zostały 

zaoferowane w ilości zgodnej z trwałością odczynnika na pokładzie analizatora.  
 

Pytanie Nr 7 – dot. załącznika nr 2 - Część Nr 2 pkt. 15 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowania analizatorów z prostym i intuicyjnym 

oprogramowaniem (menu) w języku angielskim, wraz z dostarczeniem pełnej i szczegółowej instrukcji 
obsługi analizatorów w języku polskim?  

Odp.: Zamawiający wyraża zgody. 

 
Pytanie Nr 8 – dot. załącznika nr 3 pyt. 14: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby wydania wyniku badania posiadającego wszystkie wymagane 
informacje zgodnie z Rozp. Min. Zdr. z dnia 21 stycznia 2009 roku zmieniające rozporządzenie w 

sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych, było 

realizowane poprzez Laboratoryjny System Informatyczny lub zewnętrzny komputer? 
Odp.: Zamawiający wyraża zgody. 

 
Pytanie Nr 9 – dot. załącznika nr 6 do SIWZ - wzór umowy § 1 ust. 4  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu – „Zmniejszenie nie może przekraczać 20% 

całkowitej wartości umowy”? 
Odp.: Zamawiający nie modyfikuje zapisów w tym zakresie. 

 
Pytanie Nr 10 – dot. załącznika nr 6 do SIWZ - wzór umowy § 1 ust. 6  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do niniejszego postanowienia umowy następującego 
zapisu: „Obowiązek ciągłości dostaw nie dotyczy sytuacji gdy opóźnienie Zamawiającego w zapłacie 

ceny zakupu przekracza 30 dni”? 

Odp.: Zamawiający zmienia zapis wzoru umowy w § 1 ust. 6 nadając mu brzmienie: 
„Obowiązek ciągłości dostaw nie dotyczy sytuacji gdy opóźnienie Zamawiającego w 

zapłacie ceny zakupu przekracza 30 dni licząc od terminu zapłaty? 
Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zmodyfikowana o ww. zapis. 

 

Pytanie Nr 11 – dot. załącznika nr 6 do SIWZ - wzór umowy § 2 ust. 1  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin dostawy analizatora wynosił  21 dni od daty podpisania 

umowy a termin jego instalacji 7 dni od daty dostarczenia? 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy z „ Dostawa aparatu do 

siedziby Zamawiającego wraz z instalacją w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy” 
na  „Dostawa aparatu do siedziby Zamawiającego wraz z instalacją w terminie do 21 dni 

od daty zawarcia umowy”. 

Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zmodyfikowana o ww. zapis. 
 



Pytanie Nr 12 – dot. załącznika nr 6 do SIWZ - wzór umowy § 4 ust. 2  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie niniejszego postanowienia umowy poprzez 

wskazanie liczby osób, które mają zostać poddane szkoleniu, o którym mowa w niniejszym 

postanowieniu umowy? 
Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów załącznika nr 6 do SIWZ - wzór umowy § 4 ust. 2  

 
Pytanie Nr 13 – dot. załącznika nr 6 do SIWZ - wzór umowy § 4 ust. 9, ust. 10  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "godzin" na "godzin w dni robocze"? 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie Nr 14 – dot. załącznika nr 6 do SIWZ - wzór umowy § 5 ust. 4  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury? 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie Nr 15 – dot. załącznika nr 6 do SIWZ - wzór umowy § 6 ust. 4, ust. 6  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin uzupełnienia braków ilościowych wynosił 5 dni? 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie Nr 16 – dot. załącznika nr 6 do SIWZ - wzór umowy § 6 ust. 8 lit. a  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin rozpatrzenia reklamacji wynosił 48 godzin w dni robocze? 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.  
Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zmodyfikowana o ww. zapis. 

 
Pytanie Nr 17 – dot. załącznika nr 6 do SIWZ - wzór umowy § 6 ust. 8 lit. a  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin wymiany reklamowanych odczynników wynosił 5 dni od 
rozpatrzenia reklamacji? 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie Nr 18 – dot. załącznika nr 6 do SIWZ - wzór umowy § 7 ust. 1 lit. a  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa  „opóźnienia” na  „zwłoki”? 
Odp.: Zamawiający nie modyfikuje zapisu w tym zakresie. 

 

Pytanie Nr 19 – dot. załącznika nr 6 do SIWZ - wzór umowy § 7 ust. 1 lit. a  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej na 100 zł? 

Odp.: Zamawiający nie modyfikuje zapisu w tym zakresie. 
 

Pytanie Nr 20 – dot. załącznika nr 6 do SIWZ - wzór umowy § 7 ust. 1 lit. c  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę przesłanki naliczenia kary umownej na odstąpienie „z 
przyczyn zawinionych przez Wykonawcę”?  

Uzasadnienie:   
Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik odpowiada za nienależyte wykonanie umowy jeżeli wynika ono z 

przyczyn za które ponosi odpowiedzialność. Przyczyny niezależne od Zamawiającego obejmują także 
okoliczności za które dłużnik nie odpowiada. 

Odp.: Zamawiający nie modyfikuje zapisu w tym zakresie. 

 
Pytanie Nr 21 – dot. załącznika nr 6 do SIWZ - wzór umowy § 7 ust. 2, § 8  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po 
bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem 

dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze? 

Odp.: Zamawiający nie modyfikuje zapisu w tym zakresie. 
 

Pytanie Nr 22 – dot. załącznika nr 6 do SIWZ - wzór umowy § 13  
Czy Zamawiający jako administrator danych osobowych, które mogą znajdować się na aparatach 

będących przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową realizacją obowiązków 
wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie 

przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie 

umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Umowa powierzenia przetwarzania danych 
osobowych zawarta zostałaby z Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru. 



Odp.: Zamawiający wyraża zgodę, w załączeniu do wyjaśnień wzór ww. umowy. 
 

Pytanie Nr 23  

Czy Zamawiający zaakceptuje dostawę analizatora w czasie 21 dni od daty podpisania umowy? 
Odp.: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 11, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę 

zapisu umowy z „Dostawa aparatu do siedziby Zamawiającego wraz z instalacją w 
terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy” na  „Dostawa aparatu do siedziby 

Zamawiającego wraz z instalacją w terminie do 21 dni od daty zawarcia umowy”. 

Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zmodyfikowana o ww. zapis. 
 

Pytanie Nr 24  
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zamierza przechowywać odczynniki na pokładzie analizatora 

24 h na dobę i że fakt ten należy uwzględnić kalkulując niezbędną ilość opakowań odczynnika zgodnie 
ze stabilnością odczynników na pokładzie analizatora zawartą w ulotkach odczynnikowych. 

Odp.: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 6, w przypadku testów rzadko wykonywanych - 

prokalcytoniny i beta-HCG, Zamawiający dopuszcza kalkulację  ilości oferowanych opakowań tychże 
odczynników zgodnie o terminem trwałości po otwarciu, określonym indywidualnie dla każdego 

odczynnika przez producenta i przechowywaniem ich według rekomendacji producenta. Zamawiający 
jednocześnie wymaga aby pozostałe testy wymienione w formularzu asortymentowo-cenowym - 

troponina wysokoczuła, TSH, FT3, FT4, PSA, HBS Ag oraz wszystkie odczynniki pomocnicze (jeśli 

zaoferowany analizator takich wymaga) zostały zaoferowane w ilości zgodnej z trwałością odczynnika 
na pokładzie analizatora.  

  
Pytanie Nr 25  

Czy kalkulując ofertę przetargową należy przyjąć częstość kalibracji, zgodnie z informacją sugerowaną 
i podaną w ulotkach odczynnikowych, przy założeniu stałego przechowywania odczynników na 

pokładzie. 

Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza taki sposób kalkulacji oferty. 
 

Pytanie Nr 26 
Czy zapis „Wszystkie odczynniki gotowe do użycia, pakowane w pojemniki nadające się do 

bezpośredniego włożenia do analizatora” oznacza, że wszystkie odczynniki można umieszczać na 

pokładzie analizatora bezpośrednio po wyjęciu z lodówki bez konieczności doprowadzania temperatury 
odczynnika do temperatury pokojowej? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, ale nie wymaga. 
 

Pytanie Nr 27 
Czy w punkcie 3 Warunków granicznych dla odczynników Zamawiający zaakceptuje zaoferowanie 2 

razy w roku kontroli zewnętrznej LABQUALITY? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie 2 razy w roku kontrolę zewnętrzną 
LABQUALITY wraz z opracowaniem wyników i uzyskaniem certyfikatu.  

 
Pytanie Nr 28 

Prosimy o doprecyzowanie. Czy w związku z zapisem „Zapewnienie materiałów do wykonania kontroli 

wewnętrznej na 3 poziomach dla: TSH, FT3, FT4, Troponina, PSA; oraz na 2 poziomach dla HBSAg. 
Zamawiający dopuszcza materiał do wykonywania kontroli wewnętrznej na 2 poziomach dla każdego 

parametru wymienionego w tabeli cenowej.” Zamawiający zaakceptuje zaoferowanie kontroli 
wewnętrznej na 2 poziomach? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza materiał, do wykonania kontroli wewnątrzlaboratoryjnej 
na 2 poziomach  (wartość normalna i patologiczna) dla każdego parametru wymienionego 

w tabeli asortymentowo-cenowej. 

 
Pytanie Nr 29 

Prosimy o wyjaśnienie. Czy w związku z zapisem „ Ponoszenie kosztów związanych z utylizacją 
odpadów stałych (np. opakowania po zużytych odczynnikach, kuwety) powstałych w czasie pracy 

analizatora.” Zamawiający będzie wymagał odbioru odpadów stałych tylko po zużytych odczynnikach? 

Odp.: Zamawiający wymaga odbioru odpadów opakowaniowych po odczynnikach 
zawierających niebezpieczne substancje chemiczne.  



Pytanie Nr 30 
Prosimy o wyjaśnienie. Czy w związku z zapisem „Analizator posiadający możliwość wydania wyniku 

badania posiadającego wszystkie wymagane informacje zgodnie z Rozp. Min. Zdr. z dnia 21 stycznia 

2009 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów 
diagnostycznych i mikrobiologicznych.” Zamawiający wyrazi zgodę aby wymagane dane znajdowały 

się na wyniku wydawanym z LIS, do którego oferowany analizator będzie podłączony? 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie Nr 31 
Czy Zamawiający zaakceptuje analizator posiadający oprogramowanie w j. angielskim, natomiast 

instrukcję obsługi w j. polskim? 
Odp.: Zamawiający wyraża zgody. 

 
Pytanie Nr 32 

Czy Zamawiający zaakceptuje zaoferowanie środków do neutralizacji odpadów płynnych powstałych w 

czasie pracy analizatora w postaci tabletek np. MEDICARINE? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie środka do neutralizacji odpadów płynnych 

powstałych w czasie pracy analizatora w postaci tabletek, takich aby były one bezpieczne 
dla środowiska pod względem biologicznym i nadawały się do usunięcia do kanalizacji 

oraz były w formie wygodnej do dozowania. 

 
Pytanie Nr 33 

Czy Zamawiający zaakceptuje analizator, w którym 3 testy są automatycznie rozcieńczane? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 

 
Pytanie Nr 34 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w postępowaniu przetargowym zaoferować analizator posiadający 

opatentowany system mycia sond, gwarantujący zapobieganie kontaminacji dla testów do diagnostyki 
markerów wirusowego zapalenia wątroby bez podania informacji o dopuszczalnej wielkości 

przeniesienia. Analizator posiada certyfikaty zarówno CE jak i FDA dopuszczające jego użycie do 
diagnostyki popularnych analitów immunochemicznych w tym także markerów WZW. 

Odp.: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 

 
Pytanie Nr 35 – dotyczy zapisów SIWZ VII 3.2. 3.2.4  

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby metodyki oznaczeń w języku polskim załączone zostały na 
wezwanie na płycie CD? 

Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 
 

Pytanie Nr 36 – dotyczy Załącznik nr 6 Wzór umowy, § 1.5.  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie kart charakterystyki substancji niebezpiecznych na 
płycie CD? 

Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 
 

Pytanie Nr 37 – dotyczy Załącznik nr 6 Wzór umowy, § 1.7  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: W przypadku powstania zwłoki w realizacji 
zamówienia o co najmniej 3 dni Zamawiający w celu utrzymania ciągłości badań, ma prawo zlecić 

wykonanie badań w innej placówce na koszt Wykonawcy, a Wykonawca pokrywa różnicę kosztów 
badań wykonanych u Podwykonawcy wskazanego przez Zamawiającego, łącznie z kosztem transportu 

związanym z dostarczenia materiału i odbiorem wyników badań. W przypadku zapewnienia przez 
Wykonawcę transportu, Wykonawca pokrywa wyłącznie różnicę koszt badań wykonanych u 

Podwykonawcy wskazanego przez Zamawiającego. 

Odp.: Zamawiający nie modyfikuje zapisu w tym zakresie. 
 

Pytanie Nr 38 – dotyczy Załącznik nr 6 Wzór umowy, § 2.1  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostawy analizatora na 30 dni od daty zawarcia 

umowy? 

Odp.: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 11, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę 
zapisu umowy z „Dostawa aparatu do siedziby Zamawiającego wraz z instalacją w 



terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy” na  „Dostawa aparatu do siedziby 
Zamawiającego wraz z instalacją w terminie do 21 dni od daty zawarcia umowy”. 

Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zmodyfikowana o ww. zapis. 

 
Pytanie Nr 39 – dotyczy Załącznik nr 6 Wzór umowy, § 4.7.  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie instrukcji obsługi aparatu na płycie CD? 
Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 

 

Pytanie Nr 40 – dotyczy Załącznik nr 6 Wzór umowy, § 4.10.  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: „W okresie realizacji umowy, Wykonawca 

gwarantuje w ramach czynszu dzierżawnego serwis naprawczy wraz z częściami zamiennymi, w ciągu 
48 godzin od zgłoszenia (telefonicznego lub faksem, e - mailem), z możliwością zgłaszania awarii 7 dni 

w tygodniu, całodobowo” 
Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 

 

Pytanie Nr 41 – dotyczy Załącznik nr 6 Wzór umowy, § 4.12.  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: „Zamawiającemu przysługuje prawo do żądania 

wymiany urządzenia, w przypadku, gdy liczba napraw gwarancyjnych tego samego elementu 
przekroczy 3 naprawy w ciągu jednego roku.” 

Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 

 
Pytanie Nr 42 – dotyczy Załącznik nr 6 Wzór umowy, § 6.3.  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby do każdej dostawy dołączany był dokument WZ, który zawiera 
rodzaj i ilość zamawianego towaru? Cena towaru jest podana na fakturze, która nie jest wysyłana z 

magazynu razem z towarem.  
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 

 

Pytanie Nr 43 – dotyczy Punkt VII , 3.2.2 SIWZ 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: „…dla dzierżawionego urządzenia certyfikaty 

zgodności z dyrektywą medyczną wydany przez jednostkę notyfikowaną ( jeśli dotyczy)” 
Uzasadnienie: Oferowane w tym postępowaniu produkty oraz towary handlowe należą do wyrobów 

medycznych do diagnostyki in vitro zgodnych z Dyrektywą 98/79/WE. Większość z tych produktów jest 

sklasyfikowana zgodnie z wyżej wymienioną dyrektywą jako „inne IVD”. Dla takich produktów 
wytwórca sam wystawia deklarację zgodności. Niewielka część wyrobów dystrybuowanych z zakresu 

immunologii (odczynniki) należy do wyrobów z  wykazu A i B, dla których zgodnie  z Dyrektywą 
98/79/WE ocenę zgodności wykonuje Jednostka Notyfikowana Jednostka wystawia certyfikat CE dla 

takich wyrobów. 
Zamawiający używa w swojej specyfikacji zapisów z dyrektywy dla wyrobów medycznych 93/42/EWG, 

a nie z dyrektywy dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro Dyrektywą 98/79/WE. Posługuje 

się np. klasyfikacją z dyrektywy dla wyrobów medycznych 93/42/EWG (klasa I). 
Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 

 
Pytanie Nr 44 – dotyczy Punkt 1 z paragrafu nr 2; Załącznik nr 6 do SIWZ 

Czy Zamawiający zezwoli na dostawę aparatu wraz z instalacją w terminie do 30 dni od daty zawarcia 

umowy? 
Odp.: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 11, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę 

zapisu umowy z „Dostawa aparatu do siedziby Zamawiającego wraz z instalacją w 
terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy” na  „Dostawa aparatu do siedziby 

Zamawiającego wraz z instalacją w terminie do 21 dni od daty zawarcia umowy”. 

Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zmodyfikowana o ww. zapis. 
 

Pytanie Nr 45 – dotyczy załącznik nr 3 do SWZ 
Warunki graniczne dla analizatora immunochemicznego 

Pkt. : 33 „Grupa kontrolna dla oferowanych analizatorów w Centralnym Ośrodku Badań Jakości w 
Diagnostyce Laboratoryjnej nie mniejsza, niż 20 aparatów w 2018r. Oferent, którego oferta zostanie 

oceniona jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie dostarczyć poświadczenie w tym zakresie.” 

Zapytanie: 



Czy zamawiający dopuści analizator który posiada w Centralnym Ośrodku Badań Jakości w 
Diagnostyce Laboratoryjnej grupę kontrolną mniejszą niż 20 analizatorów w 2018r? 

Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 

 
 

 
Do wiadomości: 

1. Strona internetowa Zamawiającego. 

2. a/a. 
 

Zatwierdził: 

DYREKTOR 

Samodzielnego Publicznego  

Zespołu Opieki Zdrowotnej  

w Myszkowie 

      Dariusz Kaczmarek 

 


