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WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
 

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/69/2017 pn.: Dostawa odczynników wraz z 
dzierżawą analizatora dla SPWSZ w Szczecinie 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579, dalej – „ustawa Pzp”), Samodzielny Publiczny Wojewódzki 

Szpital Zespolony w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j. w.  zostały złożone pytania 

do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zmieniono jej treść: 

 
Pytania Wykonawców: 

 
ZESTAW 1 

 

Dotyczy załącznika nr 1A-1 do SIWZ, pkt 29 

 

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację punktu 29 parametrów granicznych o brzmieniu: „W 
przypadku awarii analizatora lub sprzętu pomocniczego przyjazd pracownika serwisu i naprawa w ciągu 24 

godzin od momentu wysłania zgłoszenia" na:  "W przypadku awarii analizatora lub sprzętu pomocniczego 

przyjazd pracownika serwisu i naprawa w ciągu 24 godzin od momentu wysłania zgłoszenia w dni robocze”? 
 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Dotyczy zadania nr 1, załącznik nr 1A-1 do SIWZ: 

 

2. Pkt 24 wymaganych parametrów granicznych, załącznik nr 1A-1 do SIWZ: 

W związku z brakiem na rynku kontroli międzylaboratoryjnej do oznaczeń narkotyków w moczu metodą 

półilościową, prosimy o wyrażenie zgody na zapewnienie i pokrycie kosztów kontroli międzylaboratoryjnej 

metodą jakościową 3 razy w roku. 

 

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe. 

 

3. Pkt 5 wymaganych parametrów granicznych, załącznik nr 1A-1 do SIWZ:                                          

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jednej kontroli do parametrów moczu nie pochodzącej od 

producenta analizatora, odczynników i kalibratorów? 

 

Odp.: Zamawiający wymaga kontroli dla parametrów oznaczanych półilościowo w moczu, 

pochodzącej od producenta analizatora, odczynników i kalibratorów. Dla pozostałych parametrów 

oznaczanych w moczu Zamawiający dopuszcza kontrolę nie pochodzącą od producenta 

analizatora, odczynników i kalibratorów. 

 

4. Pkt 10 wymaganych parametrów granicznych, załącznik nr 1A-1 do SIWZ: 
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Czy Zamawiający wymaga zaoferowania oznaczania elektrolitów przy użyciu bezobsługowych elektrod 

jonoselektywnych, wymienianych pojedynczo w zależności od zużycia? 

 

Odp.: Zamawiający nie określił wymagań w tym zakresie. 

 

5. Dotyczy  poz. 11 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, załącznik nr 1 do SIWZ:     

Prosimy o wyjaśnienie: Czy nie zaistniała omyłka w opisie i czy Zamawiający nie oczekuje możliwości 

oznaczania poziomu karbamazepiny w surowicy lub osoczu (ilościowo)? 

 

Odp.: Zamawiający potwierdza wystąpienie omyłki w pozycji 11 szczegółowego opisu przedmiotu 
zamówienia dla zadania nr 1, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. W związku z tym, 

Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie 

szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1, stanowiącego załącznik nr 1 do 
SIWZ w ten sposób, że w pozycji 11 tabeli 1 zmienia treść kolumny 2 (Nazwa asortymentu): z 

„Karbamazepina w moczu - półilościowo” na „Karbamazepina w surowicy - ilościowo”, a w pozycji 
11 tabeli 3 zmienia treść kolumny 2 (Nazwa asortymentu): z „Karbamazepina w moczu” na 

„Karbamazepina w surowicy”. 

 

Powyższe zmiany zostały naniesione w poprawionym załączniku nr 1 do SIWZ – szczegółowym 

opisie przedmiotu zamówienia, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego 

www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”. 

 

6. Dotyczy zadania nr 1, poz. 5, 6, 7, 8, 9 i 10 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, 

załącznik nr 1 do SIWZ: 

W celu właściwego dopasowania materiałów kontrolnych do oznaczeń narkotyków w moczu, prosimy o 

podanie wartości odcięcia (cut off) dla tych parametrów. 

 

Odp.: Zamawiający wymaga, aby wartości odcięcia (cut off) nie były wyższe niż podane poniżej: 

 - amfetamina w moczu: 300 ng/ml, 
 - kanabinole w moczu: 50 ng/ml, 

 - kokaina w moczu: 300 ng/ml, 

 - opiaty w moczu: 300 ng/ml, 
 - barbiturany w moczu: 200 ng/ml, 

 - benzodiazepiny w moczu: 200 ng/ml. 

 

Dotyczy zadania nr 2, załącznik nr 1A-2 do SIWZ: 

 

7. Prosimy o wyrażenie zgody na dostarczenie w okresie trwania umowy maksymalnie 3 serii materiałów 

kontrolnych oraz o wyrażenie zgody na potwierdzenie tego faktu załączonym do oferty oświadczeniem 

Wykonawcy. 

 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

8. Prosimy o podanie numerów wymaganej kontroli RIQAS. 

 

Odp.: Zamawiający wymaga zapewnienia minimum dwóch programów RIQAS: RQ 9159 oraz RQ 

9111. 

 

9. Prosimy o odstąpienie od wymogów opisanych w LP 16 związanych z organizacją szkolenia przez 

Wykonawcę zakończonego przyznaniem minimum 6 punktów edukacyjnych. 
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W zamian prosimy o wyrażenie zgody na pokrycie przez Wykonawcę kosztów organizacji szkolenia 

zakończonego przyznaniem minimum 3 punktów edukacyjnych lub wyrażenie zgody na pokrycie przez 

Wykonawcę kosztów udziału 2 osób w jednym szkoleniu wskazanym przez Zamawiającego  z zakresu 

umowy (monitorowanie leków immunosupresyjnych). 

 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zorganizowanie przez Wykonawcę (bezpośrednio lub za 

pośrednictwem firmy zewnętrznej) na terenie szpitala i pokrycie kosztów szkolenia z zakresu 

umowy (monitorowanie leków immunosupresyjnych), tj. jednego szkolenia zakończonego 

przyznaniem minimum 6 punktów edukacyjnych dla diagnostów laboratoryjnych biorących w nim 

udział lub dwóch szkoleń zakończonych przyznaniem minimum 3 punktów edukacyjnych dla 

diagnostów laboratoryjnych biorących w nich udział, przy czym termin i program szkolenia 

zaproponowany przez wykonawcę musi być zatwierdzony przez Zamawiającego. W związku z tym, 

Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie wymaganych 

parametrów granicznych dla zadania nr 2, stanowiących załącznik nr 1A-2 do SIWZ w ten sposób, 

że zmienia treść pkt 16: z „W ramach umowy wykonawca zorganizuje na terenie szpitala jedno 

szkolenie z zakresu umowy (monitorowanie leków immunosupresyjnych). Termin i program 

szkolenia zaproponowany przez wykonawcę musi być zatwierdzony przez Zamawiającego. 

Szkolenie musi być zakończone przyznaniem minimum 6 punktów edukacyjnych dla diagnostów 

laboratoryjnych biorących w nim udział” na „Wykonawca  zorganizuje (bezpośrednio lub za 

pośrednictwem firmy zewnętrznej) na terenie szpitala i pokryje koszty szkolenia z zakresu umowy 

(monitorowanie leków immunosupresyjnych), tj. jednego szkolenia zakończonego przyznaniem 

minimum 6 punktów edukacyjnych dla diagnostów laboratoryjnych biorących w nim udział lub 

dwóch szkoleń zakończonych przyznaniem minimum 3 punktów edukacyjnych dla diagnostów 

laboratoryjnych biorących w nich udział. Termin i program szkolenia zaproponowany przez 

wykonawcę musi być zatwierdzony przez Zamawiającego”. 

 

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 1A-2 do SIWZ – wymaganych 

parametrach granicznych dla zadania nr 2, który został zamieszczony na stronie internetowej 

Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”. 

 

W związku z powyższym, Zamawiający w § 1 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do 

SIWZ zmienia treść ust. 16 z „W okresie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do 

zorganizowania na terenie szpitala jednego szkolenia z zakresu umowy. Termin i program 

szkolenia zaproponowany przez Wykonawcę musi być zatwierdzony przez Zamawiającego. 

Szkolenie musi być zakończone przyznaniem minimum 6 punktów edukacyjnych dla diagnostów 

laboratoryjnych biorących w nim udział” na  „W okresie trwania niniejszej umowy Wykonawca 

zobowiązuje się do zorganizowania na terenie szpitala i pokrycia kosztów szkolenia z zakresu 

umowy, zgodnie z wymaganymi parametrami granicznymi wskazanymi w odpowiednim dla danego 

zadania załączniku nr 1A do SIWZ”. 

 

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 4 do SIWZ – projekcie umowy, 

który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w 

zakładce „załączniki”. 

 

Dotyczy zadania nr 3, załącznik nr 1A-3 do SIWZ: 

  

10. Prosimy o odstąpienie od wymogów opisanych w LP 13 związanych z organizacją szkolenia przez 

Wykonawcę zakończonego przyznaniem minimum 6 punktów edukacyjnych. 
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W zamian prosimy o wyrażenie zgody na pokrycie przez Wykonawcę kosztów organizacji szkolenia 

zakończonego przyznaniem minimum 3 punktów edukacyjnych lub wyrażenie zgody na pokrycie przez 

Wykonawcę kosztów udziału 1 osoby w jednym szkoleniu wskazanym przez Zamawiającego  z zakresu 

umowy (diagnostyka i monitorowanie zakażeń CMV). 

 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zorganizowanie przez Wykonawcę (bezpośrednio lub za 

pośrednictwem firmy zewnętrznej) na terenie szpitala i pokrycie kosztów szkolenia z zakresu 

umowy (diagnostyka i monitorowanie zakażeń CMV), tj. jednego szkolenia zakończonego 

przyznaniem minimum 6 punktów edukacyjnych dla diagnostów laboratoryjnych biorących w nim 

udział lub dwóch szkoleń zakończonych przyznaniem minimum 3 punktów edukacyjnych dla 

diagnostów laboratoryjnych biorących w nich udział, przy czym termin i program szkolenia 

zaproponowany przez wykonawcę musi być zatwierdzony przez Zamawiającego. W związku z tym, 

Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie wymaganych 

parametrów granicznych dla zadania nr 3, stanowiących załącznik nr 1A-3 do SIWZ w ten sposób, 

że zmienia treść pkt 13: z „W ramach umowy wykonawca zorganizuje na terenie szpitala jedno 

szkolenie z zakresu umowy (diagnostyka i monitorowanie zakażeń CMV). Termin i program 

szkolenia zaproponowany przez wykonawcę musi być zatwierdzony przez Zamawiającego. 

Szkolenie musi być zakończone przyznaniem minimum 6 punktów edukacyjnych dla diagnostów 

laboratoryjnych biorących w nim udział” na „Wykonawca  zorganizuje (bezpośrednio lub za 

pośrednictwem firmy zewnętrznej) na terenie szpitala i pokryje koszty szkolenia z zakresu umowy 

(diagnostyka i monitorowanie zakażeń CMV), tj. jednego szkolenia zakończonego przyznaniem 

minimum 6 punktów edukacyjnych dla diagnostów laboratoryjnych biorących w nim udział lub 

dwóch szkoleń zakończonych przyznaniem minimum 3 punktów edukacyjnych dla diagnostów 

laboratoryjnych biorących w nich udział. Termin i program szkolenia zaproponowany przez 

wykonawcę musi być zatwierdzony przez Zamawiającego”. 

 

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 1A-3 do SIWZ – wymaganych 

parametrach granicznych dla zadania nr 3, który został zamieszczony na stronie internetowej 

Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”. 

 

Dotyczy zadania nr 1, załącznik nr 1A-1 do SIWZ: 

 

11. Prosimy o podanie wielkości pomieszczeń, w których będą zainstalowane klimatyzatory. 

 

Odp.: Są to dwa pomieszczenia, każde z nich o powierzchni nie większej niż 20m². 

 

Dotyczy SIWZ, rozdział VI, pkt 9: ppkt 4 oraz pkt 9 ppkt 5: 

 

12. Czy w związku z tym, że Zamawiający dzierżawi sprzęt Wykonawcy, firmy Roche Diagnostics, Zamawiający 

odstąpi od wymogu dostarczenia „zgody producenta/dystrybutora sprzętu dzierżawionego przez SPWSZ w 

Szczecinie na wykorzystanie go w okresie umowy w celu wykonywania testów do monitorowania stężenia 

leków (dotyczy zadania nr 2)”? 

 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

13. Czy w związku z tym, że Zamawiający dzierżawi sprzęt Wykonawcy, firmy Roche Diagnostics, Zamawiający 

odstąpi od wymogu dostarczenia „zgody producenta/dystrybutora sprzętu dzierżawionego przez SPWSZ w 
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Szczecinie na wykorzystanie go w okresie umowy w celu wykonywania testów CMV DNA (dotyczy zadania nr 

3)”? 

 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Dotyczy SIWZ, załącznik nr 1A-1 do SIWZ: 

 

14. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wpisania w ofercie, w wymaganych parametrach granicznych, 

numerów stron dla instrukcji sprzętu pomocniczego? 

 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

15. Dotyczy zadania nr 2, załącznik nr 1 do SIWZ, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

W związku z dzierżawą przez Zamawiającego dwóch systemów immunochemicznych, prosimy o wskazanie, 

jakie oznaczenia i w jakich ilościach Zamawiający będzie wykonywał na poszczególnych systemach? 

 

Odp.: Zamawiający nie określił wymagań w tym zakresie. Wybór systemu i ilości należy do 

wykonawcy. 

 

Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ: 

 

1. Par. 1 ust. 13: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu w brzmieniu: ,,Skorzystanie przez 

Zamawiającego z ww. uprawnienia wyłącza możliwość naliczenia kar umownych z tytułu zwłoki w dostawie 

zamówienia za dni po dacie dostarczenia towaru przez inny podmiot.’’? 

 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

2. Par. 2 ust. 6 i 6.1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin płatności był liczony od daty 

wystawienia faktury? 

 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

3. Par. 3 ust. 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ,,godzin'' na ,,godzin w dni robocze''? 

 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

4. Par. 3 ust. 9, 11: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa  „opóźnienia” na  „zwłoki”? 

 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

5. Par. 4 ust. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu w brzmieniu: ,,Skorzystanie przez 

Zamawiającego z ww. uprawnienia wyłącza możliwość naliczenia kar umownych z tytułu zwłoki w dostawie 

zamówienia za dni po dacie dostarczenia towaru przez inny podmiot.’’? 

 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

6. Par. 4 ust. 4, 9: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa  „opóźnienia” na  „zwłoki”? 
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Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

7. Par. 4 ust. 5: Prosimy o modyfikację ww. postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary 

umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dotyczącej niezrealizowanej części umowy. 

 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

8. Par. 4: Prosimy o dodanie zapisu o brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania 

zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.” 

 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

9. Par. 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie ustępu o brzmieniu „Całkowita wartość kar umownych nie 

może przekraczać 20% wartości brutto umowy.”? 

 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

10. Par. 6 ust. 3: 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 wyraża zgody. 
 

Ponadto, Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu odstępuje od stosowania 

procedury opisanej w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i dodaje 
fakultatywną przesłankę wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp. 

 
W odniesieniu do powyższego zmianie ulegają zapisy w:  

 

 rozdziale II SIWZ, gdzie pkt 4 zostaje wykreślony,  
 

 rozdziale Va, który otrzymuje brzmienie: 
 

„Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 
ustawy Pzp: 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 

postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 
ustawy z dnia 15 maja 2015r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015r., poz. 978, 1259, 

1513, 1830 i 1844 oraz z 2016r., poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację 
majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 

ustawy z dnia 28 lutego 2003r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015r., poz. 233, 978, 1166, 

1259 i 1844 oraz z 2016r., poz. 615), 
2) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosowanych 
środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba , że 

wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie 
spłaty tych należności.” 
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W oparciu o art. 12a ust. 2 ustawy Pzp  Zamawiający przedłuża termin składania ofert, a tym 
samym termin ich otwarcia w poniższy sposób: 

- termin składania ofert – z 23.10.2017r., do godz. 09:00 na 24.10.2017r., do godz. 

09:00, 
- otwarcie ofert – z 23.10.2017r. o godz. 09:30 na 24.10.2017r. o godz. 09:30. 

W odniesieniu do powyższego zmianie ulegają zapisy w:  
 rozdziale XI SIWZ, gdzie pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:  

„5. Termin składania ofert:      
1) Oferty należy składać do dnia 24.10.2017r., do godz. 09:00. 

2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego. 

 
6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.10.2017r. o godz. 09:30 w siedzibie Zamawiającego w Sekcji 

Zamówień Publicznych, w budynku przy ul. Broniewskiego 2, II piętro, pokój nr 328”. 
 

 
                                                           DYREKTOR 

Samodzielnego Publicznego 
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 

                                                                                                               Małgorzata Usielska 


