
Do wszystkich zainteresowanych 
 
 
dot.: postępowania nr ZOZ.ZP.382-27/20  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia 

publicznego pn. Dostawa odczynników do badań immunochemicznych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w 
Łęczycy ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – Biuletynie zamówień Publicznych  w dniu 
17.11.2020r. pod nr 611001-N-2020 

 
 

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
 

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
w postępowaniu pn. Dostawa odczynników do badań immunochemicznych na potrzeby Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Łęczycy działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 1843) wyjaśniam, co 
następuje: 
 
Pytanie 1:  dot. zapisów SIWZ 

Czy nie nastąpiła omyłka pisarska w formularzu ofertowym dot. terminu oddania do użytku 
uruchomionych analizatorów i nie powinno być 14 dni zgodnie z rozdziałem 4 SIWZ? 

Odpowiedź: Istotnie nastąpiła omyłka pisarska. Powinno być 14 dni. 
 
Pytanie 2: dot. zał. nr 6 do SIWZ 

Czy w przypadku, gdy Wykonawca nie ma wiedzy na temat danych członków komisji 
przetargowej oraz osób, które złożyły oświadczenie, o który mowa w str. 17 ust. 2a PZP, 
należy te punkty wykreślić z oświadczenia? 

Odpowiedź: W przypadku, gdy Wykonawca nie ma wiedzy na temat danych członków Komisji 
przetargowej oraz osób, które złożyły oświadczenie, o który mowa w str. 17 ust. 2a Pzp 
Wykonawca może wykreślić ten punkt z oświadczenia. Natomiast po czynności otwarcia 
ofert i poznaniu składu Komisji przetargowej i osób, które złożyły oświadczenie, o który 
mowa w str. 17 ust. 2a Pzp Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować 
zamawiającego o relacjach występujących między nim a tymi osobami. 

 
Pytanie 3: dot. §1 ust. 3 w projekcie umowy(zał. nr 2a) 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,Sprzedający 
będzie dostarczał towar Kupującemu, sukcesywnie w częściach, zgodnie z asortymentem 
wyszczególnionym w każdorazowo składanych pisemnie lub za pośrednictwem emaila na 
adres: ……………… zamówieniach cząstkowych.”? 

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę na taką modyfikację §1 ust. 3 w projekcie 
umowy stanowiącym zał. nr 2a do SIWZ. 

 
Pytanie 4:  dot. §2 ust. 2 w projekcie umowy(zał. nr 2a) 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,W 
przypadku opóźnienia w dostawie zamówionego towaru Kupujący będzie naliczał karę w 
wysokości 2% wartości opóźnionej dostawy za każdy dzień zwłoki.”? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na taką modyfikację par.2 ust. 2 w projekcie 
umowy stanowiącym zał. nr 2a do SIWZ. 

 
Pytanie 5: dot. §2 ust. 2 w projekcie umowy(zał. nr 2a) 

Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację czy wyrazi zgodę na 
obniżenie wysokości kary umownej do 5%? 

Odpowiedź: Dostawy w terminie są istotne dla Zamawiającego. Nie mniej jednak 
Zamawiający przychyla się do sugestii pytającego i modyfikuje zapis par.2 ust. 2 
zmniejszając wysokość  kary umownej do wartości 5%. 



 
Pytanie 6: dot. §5 ust. 3 w projekcie umowy(zał. nr 2b) 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,Czas reakcji 
serwisowej w przypadku awarii urządzenia wynosił będzie nie dłużej niż 42 godziny w dni 
robocze od chwili zgłoszenia do podjęcia naprawy.”? 

Odpowiedź: Sprawne działanie urządzeń podobnie jak terminowe dostawy jest bardzo ważne 
dla Zamawiającego. Szpital pracuje w systemie ciągłym bez podziału na święta i dni 
robocze. Przedłużenie terminu przystąpienia serwisu do działania może w połączeniu dni 
roboczych z dniami wolnymi od pracy doprowadzić do znacznego przedłużenia bezczynności 
sprzętu, co w przypadku szpitala jest nie do przyjęcia. Zamawiający przyjmuje, że serwis w 
ciągu 12 godzin od zgłoszenia awarii należycie przygotuje się do przywrócenia sprawności 
uszkodzonego aparatu i w kolejnym okresie do 48 godzin przywróci pełną sprawność 
sprzętu. Dotychczasowy Wydzierżawiający nigdy nie miał problemów ze sprzętem, a tym 
bardziej ze sprawną jego obsługą przez własny serwis.  
Ponadto dotychczasowy sposób obsługi serwisowej analizatorów realizujących potrzeby 
laboratorium włączony został w procedury funkcjonowania laboratoryjnych, a procedury te 
zostały oparte na dotychczasowej dobrej współpracy z ostatni dzierżawcą. Zatem powinien 
on zostać utrzymany na dotychczasowym dobrym poziomie. 

 
Pytanie 7: dot. §5 ust. 4 w projekcie umowy(zał. nr 2b) 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: 
„Wydzierżawiający będzie usuwał awarie na własny koszt i ryzyko i zobowiązuje się 
doprowadzić sprzęt do pełnej sprawności użytkowej w ciągu 72 godzin w dni robocze od 
chwili zgłoszenia awarii.”? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na tak znaczne przedłużenie bezczynności 
sprzętu laboratoryjnego realizującego jedno z kluczowych potrzeb diagnostycznych szpitala. 
Stanowisko swoje uzasadniamy podobnie jak w odpowiedzi na pytanie 6. 

 
Pytanie 8: dot. §5 ust. 5 w projekcie umowy(zał. nr 2b) 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,W 
przypadku przestoju spowodowanego awarią przedmiotu dzierżawy trwającej dłużej niż 3 dni 
robocze, Wydzierżawiający zapewni na swój koszt urządzenie zastępcze o parametrach nie 
gorszych niż wydzierżawiane. W przeciwnej sytuacji Dzierżawca zleci wykonanie badań na 
zewnątrz u wybranego bądź uzgodnionego z Wykonawcą podwykonawcy. Różnicą kosztów 
wykonania usługi zostanie obciążony Wydzierżawiający po uprzednim udokumentowaniu 
poniesionych kosztów.”? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na następującą modyfikację §5 ust. 5 projektu 
umowy z załącznika 2b: 
,,W przypadku przestoju spowodowanego awarią przedmiotu dzierżawy trwającej dłużej niż 
48 godzin, Wydzierżawiający dostarczy na swój koszt urządzenie zastępcze o parametrach 
nie gorszych niż wydzierżawiane. W przeciwnej sytuacji Wydzierżawiający w porozumieniu z 
Dzierżawcą zleci wykonanie badań na zewnątrz u wybranego bądź uzgodnionego z 
Dzierżawcą podwykonawcy. Różnicą kosztów wykonania usługi zostanie obciążony 
Wydzierżawiający po uprzednim udokumentowaniu poniesionych kosztów.” 

 
Innych zmian nie wprowadza się. 
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia w składanych ofertach. 
Termin składania ofert pozostaje bez zmian. 
 
W oczekiwaniu na nawiązanie korzystnej współpracy 
 

Dyrektor 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy 

 
Łęczyca, 23.11.2020r. 


