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WYJAŚNIENIE  DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego  na „Dostawę odczynników, materiałów 
kontrolnych i zużywalnych  z dzierżawą analizatora do biochemii dla SPZOZ 

Krotoszyn   
dla SPZOZ Krotoszyn „ 

 RZP-V/1/11/17 
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wyjaśnia siwz.   
 

Zapytania do Formularza Cenowego: 

 
1 Pytanie: 
Czy w tabeli w Załączniku nr 2 – Formularz cenowy w kolumnie „Ilość oznaczeń” nie wystąpiła omyłka 
pisarska polegająca na tym, że: 
jest - 24 mc.; winno być - 12 mc.? 
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis 24 m-cy zmieniając ilości w formularzu cenowym – 
załącznik nr 2 – poprawiony  stanowi integralna część niniejszych wyjaśnień. 
 
2 Pytanie: 
Czy Zamawiający wymaga metody heksokinazowej do testów „GLUCOSE HEX” umożliwiającej 
wykonywanie badania w różnym materiale biologicznym: surowica, osocze, mocz, płyn mózgowo-
rdzeniowy? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga metody heksokinazowej do testów „GLUCOSE HEX” 
umożliwiającej wykonywanie badania w różnym materiale biologicznym: surowica, osocze, mocz, płyn 
mózgowo-rdzeniowy 
 
3 Pytanie: 
Czy Zamawiający wymaga, aby odczynnik przeznaczony do testów „CRP ULTRA” charakteryzował się 
minimalną liniowością 30 mg/dL? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga, aby odczynnik przeznaczony do testów „CRP ULTRA” 
charakteryzował się minimalną liniowością 30 mg/dL 
 
4 Pytanie: 
Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu w Opisie Przedmiotu Zamówienia pkt. 3                         z 
obecnego: „przyjazd serwisu w razie awarii aparatu w ciągu 24 godzin” na: „reakcję serwisu w razie 
awarii aparatu w ciągu 24 godzin”? 
Odpowiedź: Nie. Zamawiający zmienia zapis SIWZ w pkt 3 na następujący: 
Było: 

„  przyjazd serwisu w razie awarii aparatu w ciągu 24 godzin (Zamawiający wymaga, aby 
Wykonawca , któremu zostanie udzielone zamówienie, podał z dniem zawarcia umowy  
bezpośredni kontakt  do punktu serwisowego – numer telefonu, fax, adres e-mail konkretnej osoby 
odpowiedzialnej za serwis, który będzie dokonywał napraw aparatów w trakcie trwania umowy).” 

Powinno być: 
„zdalne reakcje serwisu od momentu zgłoszenia w ciągu 24 godzin, przyjazd serwisu od momentu 
zgłoszenia w ciągu 48 godzin (Zamawiający wymaga, aby Wykonawca , któremu zostanie 
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udzielone zamówienie, podał z dniem zawarcia umowy  bezpośredni kontakt  do punktu 
serwisowego – numer telefonu, fax, adres e-mail konkretnej osoby odpowiedzialnej za serwis, 
który będzie dokonywał napraw aparatów w trakcie trwania umowy)”, 

oraz w projekcie umowy w § 2pkt 5: 
Było: 
-przyjazd serwisu w razie awarii w ciągu 24 godzin.  
Powinno być;  
„zdalne reakcje serwisu od momentu zgłoszenia w ciagu 24 godzin, przyjazd serwisu od momentu 
zgłoszenia w ciągu 48 godzin. 
 
5 Pytanie: 
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania multikalibratora na dwóch poziomach? 
Odpowiedź: Tak, zamawiający wymaga zaoferowania multikalibratora na dwóch poziomach. 
 
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych 
zmienia  zapis projektu umowy w § 6 pkt 2-3: 
Było:  
2. Strony ustalają możliwość zmiany cen wynikających z okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy. Za okoliczność taką uważa się : 
 - ustawową zmianę stawek podatku VAT. 
3. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT na przedmiot niniejszego zamówienia, jej 
zmiana  następuje z mocy prawa, bez konieczności podpisywania oddzielnego aneksu do umowy.  
 

Powinno być: 
2. Strony dopuszczają zmianę wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT na 
przedmiot niniejszego zamówienia, jej zmiana następuje z mocy prawa. 
b)  wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z 
dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 

  

Wszelkie wyjaśnienia i zmiany SIWZ stanowią integralną część SIWZ, należy je uwzględnić i 
zaznaczyć przy sporządzaniu oferty.  
 

      Z poważaniem 
 

Krotoszyn, dnia  22.03.2017 r.   


