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WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT 

 

do postępowania na dostawę automatycznej stacji pipetującej do przygotowania 

zestawów do wykrywania SARS-CoV-2 metodą Real Time PCR z certyfikatem IVD – rok 

produkcji 2020 rok wraz z dostawą akcesoriów w okresie do 31 października 2021r. dla 

SPWSZ w Szczecinie 

(nr EP/220/99RR/2020) 

 

 

 

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie rozeznania rynku znak j. w. zostały 

złożone pytania do treści zaproszenia do składania ofert.  

 

 

Zestaw 1 

 
1. Czy zamawiający dopuści stację pipetującą posiadającą jedno ramie (głowicę) pipetora, 

skalowalne w osiach X, Y oraz Z, aspirującą i dozującą (uwzględniając objętości martwe) w 

zakresie 5-180 μl ? 
Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
 

2. Czy zamawiający dopuści stację pipetującą pozwalającą na przenoszenie eluatów na:  

• płytki PCR 96 dołkowe, 

• minimum 32 próbówki typu eppendorf 

• 8 probówkowe stripy PCR? 

Odpowiedz: Zamawiający określił wymagania w tym zakresie w zał. nr 4 do 
Zaproszenia Wymagane warunki graniczne. 

 
 

3. Czy zamawiający zaakceptuje  wartości precyzji i współczynnika zmienności pipetowania 

głowicy na poziomie:  
5μl: dokładność < 6%, współczynnik zmienności (CV) < 6% 

10 μl: dokładność < 5%, współczynnik zmienności (CV) < 3% 
180 μl: dokładność < 2%, współczynnik zmienności (CV) < 1% 

Odpowiedz: Zamawiający określił wymagania w tym zakresie w zał. nr 4 do 
Zaproszenia Wymagane warunki graniczne. 

 

 
4. Czy zamawiający zaakceptuje posiadanie przez stację oprogramowania z protokołami do 

nastawiania głównie reakcji PCR ale posiadającego możliwość skonfigurowania innych 
protokołów kompatybilnych objętościowo służących np. do reakcji typowania HLA?  

Odpowiedz: Zamawiający określił wymagania w tym zakresie w zał. nr 4 do 

Zaproszenia Wymagane warunki graniczne. 
 

 
Pytania do Umowy (zał. nr 5): 

5. §2 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: 
,,Dostawy Wyrobów następować będą sukcesywnie, w asortymencie i ilości określonej przez 
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Zamawiającego w zamówieniu szczegółowym przesłanym Wykonawcy faksem na 
numer  ……………lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: …………………… , w 

terminie do 72 h od dnia złożenia zamówienia w dni robocze.”? 
Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
 

6. §2 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: 

,,Dostawy Wyrobów typu „CITO” następować będą według zasad określonych w ust. 3 z 
zastrzeżeniem, że realizacja dostawy według zamówienia szczegółowego ma nastąpić w ciągu 

24 godzin w dni robocze”? 
Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

 
7. §2 ust. 8 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego 

na:,,Wraz z Urządzeniami Wykonawca wyda Zamawiającemu w wersji drukowanej: 
1) paszport techniczny, 

2) deklaracja zgodności CE, 

3) specyfikacja techniczna, 
4) instrukcja obsługi, 

5) zalecenia producenta sprzętu odnośnie konserwacji, 
6) zalecenia producenta sprzętu odnośnie utylizacji odpadów, 

7) karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, 
8) ulotki metodyczne 

W odniesieniu do Wykonawców nie mających technicznych możliwości dostarczenia części 

dokumentów wymielonych w pkt 1-8 powyżej wraz z urządzeniem, Zamawiający uzna za 
spełnienie warunku udostępnienie ich do bezpłatnego i całodobowego pobrania z biblioteki 

technicznej Wykonawcy udostępnionej na jego stronie internetowej  pod adresem: 
………………….................... .”? 

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
 

8. §6 ust. 1 pkt 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 
500 zł, za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu i instalacji urządzenia?  

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

 

9. §6 ust. 1 pkt 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 
10% wartości umowy z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy? 
Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

 
10. §6 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: 

,,Niezależnie od terminów rozpatrzenia reklamacji, Wykonawca dostarczy w miejsce 
reklamowanych Wyrobów, Wyroby wolne od wad lub odpowiednio brakujące Wyroby w ciągu 

maksymalnie 4 dni od chwili przesłania zgłoszenia reklamacyjnego przez Zamawiającego 
faksem lub pocztą elektroniczną. Jeżeli termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim 

upływałby w dzień ustawowo wolny od pracy, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia 

Wyrobów w pierwszym dniu roboczym, do godziny 8:00.”? 
Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Zestaw 2 

 

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na instalację urządzenia oraz uruchomienie wskazanych przez 
Zamawiającego protokołów do nastawiania PCR w ciągu 40 dni kalendarzowych od daty 

zawarcia umowy? 

Odpowiedz:  Zamawiający wyraża zgodę, przy czym parametry punktowane 
określone z załączniku nr 3 do Zaproszenia pozostają bez zmian. 

 
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące warunki serwisu: 

- kontakt z działem serwisu pn – pt. w godzinach 9:00-17:00 

- reakcja serwisu w dni robocze w godz. 9-17 – w ciągu 24h, przyjazd serwisu w ciągu 72h w 
dni robocze, od momentu przyjęcia zgłoszenia 

- czas naprawy do 10 dni, w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy 15 dni  
Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody. 
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