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                                           WSZYSCY 
 
dotyczy: odpowiedzi na pytania do treści zaproszenia do składania ofert na dzierżawę 
analizatora i dostawę odczynników do wykonywania badań immunochemicznych. 
 

W odpowiedzi na zapytania uprzejmie wyjaśniam, co następuje: 
 

Pytanie nr 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w formularzu cenowym kolumny z ceną 
netto za 1 op.?  
Odp.: Kalkulacja cenowa do oferty – zał. nr 1 – bez zmian. 

Pytanie nr 2 
Tabela nr 2, pkt. 8 – Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie instrukcji obsługi 
w wersji elektronicznej na płycie CD?  
Odp.: Tak. 

Pytanie nr 3 
Tabela nr 1 - Czy Oferent do podanej ilości testów ma doliczyć wymagane na 
kalibrację i kontrole aparatu? 
Odp.: Nie. Wykonawca zgodnie z treścią zaproszenia w cenie testu 
uwzględnia wszelkie koszty dostawy odczynników wraz z kompletem 
materiałów kontrolnych i kalibratorów oraz innych materiałów 
eksploatacyjnych niezbędnych do wykonywania badań 
immunochemicznych.  
 
Pytanie nr 4 
W związku z zapisem umieszczonym w zał. 2 do SIWZ tj.: „ Powyższa cena czynszu 
dzierżawnego uwzględnia w szczególności koszty kontroli jakości pracy aparatu 
zalecane przez producenta, dostawy, instalacji i uruchomienia aparatu jak również 
koszty związane z serwisowaniem przedmiotu zamówienia w tym m.in. dostawy 
części zużywalnych aparatu wymaganych do prawidłowej eksploatacji aparatu w 
okresie trwania umowy”, prosimy o modyfikację treści: Tabela 2 Wymagania 
dotyczące analizatora w tym warunki dzierżawy/dostaw/serwisu punkt 14 
Z: „Zapewnienie nieodpłatnego serwisu wraz z częściami eksploatacyjnymi aparatu 
podlegającymi okresowej wymianie w całym okresie trwania umowy” 
Na: „w ramach ceny czynszu dzierżawnego zapewnienie serwisu wraz z częściami 
eksploatacyjnymi aparatu podlegającymi okresowej wymianie w całym okresie 
trwania umowy kosztów kontroli jakości pracy aparatu wymaganych przez 
producenta„ 
Odp.: Postanowienia zaproszenie do składania ofert pozostają bez zmian. 

Pytanie nr 5 
 §3 ust. 6 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia 
umownego na: ,,W przypadku nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzenia 
trwającego dłużej niż 3 dni robocze (od momentu zgłoszenia tej nieprawidłowości 
przez Zamawiającego), Wykonawca zobowiązany jest podstawić nieodpłatnie sprzęt 



zastępczy o takich samych parametrach technicznych lub lepszy albo wskaże 
pracownię, w której można będzie wykonać badania immunochemiczne (max. czas 
wykonania reakcji 7 dni roboczych, w tym czas przesyłki) pokrywając jednocześnie 
różnicę w cenie wynikającą z umowy, kosztem przeprowadzenia badań w 
laboratorium zewnętrznym”?  
Odp.: Postanowienia umowy pozostają bez zmian. 

 
Pytanie nr 6 
§3 ust. 7 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego 
na: ,, Do aparatu Wykonawca dołączy wymagane świadectwo dopuszczenie do 
obrotu, atest, certyfikat, instrukcję obsługi, paszport techniczny urządzenia, kartę 
gwarancyjną itp. Wszystkie dokumenty muszą być przetłumaczone na język polski. 
W odniesieniu do Wykonawców nie mających możliwości dostarczenia dokumentów, 
o których mowa powyżej, Zamawiający uzna za spełnienie warunku udostępnienie 
ich do bezpłatnego i całodobowego pobrania ze strony internetowej Wykonawcy pod 
adresem: ………………”?  
Odp.: Postanowienia umowy pozostają bez zmian. 

 
Pytanie nr 7 
§4 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 5 dni 
roboczych? 
Odp.: Postanowienia umowy pozostają bez zmian. 

 
Pytanie nr 8 
§5 ust. 6 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego 
na: ,,Warunkiem płatności faktury jest jej zatwierdzenie przez uprawnionego 
pracownika Zamawiającego.”? Uzasadnienie: Ze względu na wewnętrzne zmiany 
procedur korporacyjnych oraz przeniesienie magazynu Wykonawca nie ma 
możliwości dołączania faktur do paczki z realizowanym zamówieniem. Wykonawca 
każdorazowo dołączy do zamówienia specyfikację wysyłkową określającą w sposób 
szczegółowy m.in. rodzaj i ilość dostarczonego towaru, cenę, numer katalogowy/ 
serię i datę ważności.  Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego 
wystawienia faktur w dniu wysyłki towaru do Zamawiającego oraz do jej 
niezwłocznego dostarczenia (wedle wyboru Zamawiającego) za pośrednictwem 
poczty na adres siedziby Zamawiającego lub w formacie PDF za pośrednictwem drogi 
elektronicznej na wskazany przez Zamawiającego adres email. Mając powyższe na 
uwadze zwracamy się z uprzejmą prośbą o przychylne rozpatrzenie pytania.  
Odp.: Postanowienia umowy pozostają bez zmian. 

Pytanie nr 9 
 §5 ust. 7 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia 
umownego na: 
,,Płatności wynikające z realizacji niniejszej umowy następować będą przelewem na 
wskazany w treści faktury numer rachunku bankowego Wykonawcy w ciągu 21 dni 
od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego”? Uzasadnienie: Ze względu na 
wewnętrzne zmiany procedur korporacyjnych oraz przeniesienie magazynu 
Wykonawca nie ma dłużej możliwości dołączania faktur do paczki z realizowanym 
zamówieniem. Wykonawca każdorazowo dołączy do zamówienia specyfikację 
wysyłkową określającą w sposób szczegółowy m.in. rodzaj i ilość dostarczonego 
towaru, cenę, numer katalogowy/ serię i datę ważności.  Ponadto Wykonawca 
zobowiązuje się do każdorazowego wystawienia faktur w dniu wysyłki towaru do 
Zamawiającego oraz do jej niezwłocznego dostarczenia (wedle wyboru 
Zamawiającego) za pośrednictwem poczty na adres siedziby Zamawiającego lub w 
formacie PDF za pośrednictwem drogi elektronicznej na wskazany przez 
Zamawiającego adres email. Mając powyższe na uwadze, a także fakt realizacji 
dostaw przez profesjonalną firmę przewozową Wykonawca nie ma możliwości 



dołączenia do faktury dokumentów potwierdzających wykonanie dostawy. 
Potwierdzeniem realizacji zamówienia jest podpisanie listu przewozowego 
pozostającego w posiadaniu firmy przewozowej.  
Odp.: Postanowienia umowy pozostają bez zmian. 

 
Pytanie nr 10 
§5 ust. 10 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia 
umownego na: ,,W przypadku nieterminowego uregulowania należności, określonej 
w ust. 1 i 2 Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienie”?  
Odp.: Postanowienia umowy pozostają bez zmian. 

 
Pytanie nr 11 
§6 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu przeznaczonego 
na wymianę wadliwego towaru do 5 dni roboczych? 
Odp.: Postanowienia umowy pozostają bez zmian. 

 

Pytanie nr 12 
§6 ust. 5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie po kropce sformułowania w 
brzmieniu: ,,Zamawiający jest zobowiązany udokumentować poniesione koszty”?  
Odp.: Postanowienia umowy pozostają bez zmian. 

 
Pytanie nr 13 
§9 ust. 1 lit. a – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia 
umownego na: 
,,W przypadku opóźnienia realizacji dostawy przedmiotu umowy, określonego w § 1 
ust. 1 lit. a umowy za każdy dzień zwłoki obciąża się Wykonawcę karą umowną w 
wysokości 0,5 % wartości brutto zamówionego a niedostarczonego w terminie 
towaru”?  
Odp.: Postanowienia umowy pozostają bez zmian. 

 

Pytanie nr 14 
§9 ust. 5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego 
na: ,,W przypadku odstąpienia od umowy z jednej ze stron, strona winna odstąpienia 
zapłaci drugiej karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej 
części przedmiotu zamówienia, określonej w § 5 umowy.”?  
Odp.: Postanowienia umowy pozostają bez zmian. 
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