
 
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY 

im. Najświętszej Maryi Panny 
ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa 

Regon: 001281053, NIP: 573 22 99 604 
Dział Zamówień Publicznych 

tel./fax: 34 367 36 74, 367 37 53,  www.szpitalparkitka.com.pl   e-mail: szp@data.pl 
______________________________________________________________________ 

Zamawiający:                                                                                           Częstochowa, dnia  03-12-2019r. 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 
ul. Bialska 104/118,42-200 Częstochowa 
tel. i faks: 34/ 367-37-53                                                                                        
dot. przetargu nieograniczonego na: 
DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW 
Znak sprawy: DEZ.26.115.2019 
L.dz.4510/19  

             WSZYSCY WYKONAWCY 
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 3 
 

W związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z                     
2019 r., poz. 1843. dalej ustawa PZP), Zamawiający udziela wyjaśnień na pytania wniesione przez 
Wykonawców do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia /dalej SIWZ/ w przedmiotowym 
postępowaniu. 
Pytanie 1: Dotyczy Zał. nr 2 do SIWZ - Część Nr 1 Tabela 3 pkt 28 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na analizator z intuicyjnym oprogramowaniem w języku angielskim wraz 
z instrukcją obsługi w formie papierowej i elektronicznej wgranej do analizatora w języku polskim?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
Pytanie 2 :Dotyczy Wzór umowy – zał. nr 6 do SIWZ § 4 ust. 7 pkt 1) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na termin ważności krwi kontrolnej do codziennej kontroli morfologii 
zgodny z harmonogramem dostaw producenta ? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na termin ważności krwi kontrolnej do codziennej 
kontroli morfologii zgodny z harmonogramem dostaw producenta nie krótszym niż                           
12 tygodni. 
Dotyczy-  CZĘŚĆ NR 2 – DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH WRAZ Z 
DZIERŻAWĄ ANALIZATORA PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH TYPU KASETOWEGO DLA SZPITALNEGO 
ODDZIAŁU RATUNKOWEGO PRZY UL. BIALSKIEJ 104/118 NA OKRES 24 MIESIĘCY  
Pytanie  3 pkt. 1 parametrów wymaganych: 
Czy Zamawiający wymaga aby wszystkie kasety niezbędne do wykonywania oznaczeń były 
przechowywane w temperaturze pokojowej? 
Odpopwiedź: Zamawiający dopuszcza w temperaturze pokojowej. 
Pytanie 4: pkt 6 parametrów wymaganych: 
Czy Zamawiający wymaga w pełni zautomatyzowanego systemu kontroli jakości, który w sposób 
automatyczny wykrywa, koryguje i dokumentuje błędy (mikroskrzepy, pęcherze powietrza, substancje 
mogące wywołać interferencje) oraz dokumentuje wykryte błędy oraz czynności naprawcze pod 
postacią "Raportu Czynności Korygujących" pozostającego do bieżącego wglądu Operatora? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
Pytanie 5: pkt 6 parametrów wymaganych: 
Czy Zamawiający wyklucza aparat z opcją ręcznego usuwania skrzepów z aparatu przez Operatora ze 
względu na duże ryzyko biohazardu? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga aparatu bez ingerencji operatora. 
Pytanie 6:  pkt 6, 10 i 14 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na analizator wyposażony w Inteligentny System Zarządzania Jakością 
(iQM)? W systemie tym kalibracja sensorów/elementów pomiarowych jest przeprowadzana fabrycznie i 
zapisana w czipie kasety odczynnikowo-sensorowej a automatyczne badania kontroli jakości 
przeprowadzane są co najmniej po każdym oznaczeniu. Ze względu na dużą ilość badań QC wydruk 
wyników raportu zbiorczego kontroli jakości (będący jednocześnie formą ich archiwizacji)  ma postać 
wykresu Delt Chart. System iQM/wykres Delta Chart zostały opracowane przy współudziale Prof. 
Westgarda. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
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Pytanie 7: Czy Zamawiający wymaga, aby integralnym elementem kasety odczynnikowej była sonda 
aspiracyjna (i była ona wymieniana razem z kasetą), tak aby Operator nie był zmuszony do 
przeprowadzania jej konserwacji ani dodatkowej wymiany? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby sonda aspiracyjna była integralnym elementem 
kasety. 
Pytanie 8: Czy Zamawiający wymaga aby czynności obsługowe analizatora wykonywane przez 
Operatora czy też autoryzowany serwis były ograniczone jedynie do wymiany jednej kasety i podania 
jednej ampułki CVP raz na 31 dniu lub po wykorzystaniu badań z kasety? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga. 
Pytanie  9: dotyczy parametry i wymagania część nr 1: 
Czy zamawiający dopuści różnicowanie krwinek z wykorzystaniem barwienia? 
Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ. 
Pytanie 10:  dotyczy parametry i wymagania część nr 1: 
Czy zamawiający dopuści analizator z możliwością oznaczania próbek pediatrycznych przy objętości 
próbki 80µl bez etapu predilucji, (bez wstępnego procesu rozcieńczania)? 
Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ. 
Pytanie 11: dotyczy parametry i wymagania część nr 1: 
11a) Czy zamawiający dopuści kolorowy, dotykowy, wbudowany 10,4 monitor o wysokiej 
rozdzielczości, nową drukarkę z zapasowym tonerem? 
Odopowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ. 
Lub 
11b) Czy zamawiający dopuści kolorowy, dotykowy, zewnętrzny 10,4 monitor LCD o wysokiej 
rozdzielczości, nową drukarkę z zapasowym tonerem? 
Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ. 
Pytanie 12 dotyczy parametry i wymagania część nr 1: 
Czy Zamawiający dopuści analizator z czytelnym intuicyjnym oprogramowaniem w języku angielskim? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że instrukcja obsługi będzie                       
w języku polskim. 
Pytanie 13: dotyczy parametry i wymagania część nr 1: 
Czy zamawiający wymaga aby analizator posiadał dodatkowy niezależny kanał do oznaczania 
retikulocytów? 
Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ. 
Dotyczy Wzoru umowy – Załącznik nr 6 do SIWZ: 
Pytanie 14.  §4 ust. 1:  
1. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby do każdej dostawy nie była dołączana faktura VAT?  
Wykonawca wskazuje, iż przedmiot zamówienia jest wysyłany do Zamawiającego z magazynu 
Wykonawcy, który znajduje się w innej lokalizacji niż biuro, w którym pracownik Wykonawcy wystawia 
faktury VAT po dostarczeniu przedmiotu zamówienia. Nie istnieje zatem fizycznie możliwość by faktura 
była dostarczona Zamawiającemu wraz z zamówionym i dostarczonym towarem. Wraz z towarem 
Wykonawca załącza dokument dostawy, potwierdzający ilość, rodzaj towaru będącego przedmiotem 
dostawy, natomiast faktura VAT wysyłana jest pocztą po wykonaniu zamówienia.  
Ponadto, zgodnie z treścią Art. 106i. Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, 
Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT nie później niż piętnastego dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, nie ma zatem 
obowiązku wystawiania faktury i dostarczania jej wraz z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi. 
Jeżeli tak, prosimy o zmianę niniejszego postanowienia poprzez wykreślenie zwrotu „wraz z fakturą 
VAT” lub dodanie „lub dokumentem dostawy” oraz wykreślenie postanowienia §6 ust. 1 pkt. 5) oraz §8 
ust. 8 wzoru umowy. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. W konsekwencji w Załączniku Nr 6 do SIWZ §4 ust. 1,               
otrzymuje brzmienie:  
„§ 4 ust. 1 Dostawy przedmiotu zamówienia wraz z fakturą VAT lub dokumentem dostawy następować 
będą sukcesywnie w ilościach i asortymencie wynikającym z bieżących potrzeb Zamawiającego w 
terminie ….…… dni  roboczych (nie dłuższym niż 5 dni roboczych) od daty zamówienia częściowego 
złożonego faxem lub drogą elektroniczną (e-mail) przez Kierownika Działu Zaopatrzenia i Magazynów 
lub osobę przez niego wyznaczoną.”  
Ewentualnie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie wraz z towarem elektronicznej faktury VAT 
na wskazany adres poczty elektronicznej? 
Jeżeli tak prosimy o zmianę ww. postanowienia poprzez dodatnie zapisu „Zamawiający wyraża zgodę na 
przesyłanie faktur elektronicznych na następujący adres poczty 
elektronicznej.....................................................”. 



 

 
 

Jeżeli tak prosimy o zmianę ww. postanowienia poprzez dodatnie zapisu „Zamawiający wyraża zgodę na 
przesyłanie faktur elektronicznych na następujący adres poczty elektronicznej.....................................”. 
Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ. 
Pytanie 15:§4 ust. 3: 
Uprzejmie prosimy o uzupełnienie zapisu poprzez dodanie zdania: „z uwzględnieniem harmonogramu 
dostaw krwi kontrolnej”. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. W konsekwencji §4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
Wykonawca zapewnia, że dostarczony towar pochodzi z bieżącej produkcji, z uwzględnieniem 
harmonogramu dostaw krwi kontrolnej,nie krótszym niż 12 tygodni. 
Pytanie 16.  §4 ust. 7 pkt 1):  
Prosimy o uzupełnienie zapisu poprzez dodanie zdania:  
„z wyłączeniem krwi kontrolnej, dla której termin ważności jest zgodny z harmonogramem dostaw 
materiału kontrolnego dostępnym na stronie www....................pl? 
Powyższa zmiana jest podyktowana czasem dostawy odczynników bezpośrednio od producenta z 
zagranicy (ich transportem i dystrybucją). Ponadto powyższa zmiana zwiększy przepustowość oraz 
powierzchnię magazynową Zamawiającego. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. W konsekwencji  §4 ust. 7 pkt 1) orzymuje brzmienie: 
7. Termin przydatności do użycia/ważności: 
1) dla odczynników, odczynników dodatkowych, kalibratorów, kontroli, testów nie krótszy niż 6 miesięcy  
z wyłączeniem krwi kontrolnej (część Nr 1) dla której termin ważności jest zgodny z harmonogramem 
dostaw materiału kontrolnego nie krótszym niż 12 tygodni. 
Pytanie 17: §6 ust.1 pkt 5): 
Prosimy o usunięcie wyrażenia „i cenę jednostkową”. 
Ze względu na stosowaną przez Wykonawcę politykę bezpieczeństwa i ochronę danych stanowiących 
informację handlowe dokument dostawy nie zawiera cen, ale potwierdza ilość i rodzaj towaru będącego 
przedmiotem dostawy. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dostarczenie towaru z fakturą VAT lub dokumentem 
określającym rodzaj i  ilość dostarczonego asortymenu.   
 Pytanie 18: §8 ust.1: 
Prosimy o dodanie zdania: 
„Nie dotyczy sytuacji gdy dostawa jest podzielona ze względu na późniejszą dostawę krwi kontrolnej 
zgodnie z harmonogramem dostaw krwi kontrolnej”. 
W przypadku złożenia zamówienia przez Zamawiającego na szereg produktów wewnętrzna procedura 
przewiduje natychmiastową wysyłkę wszystkich dostępnych na dzień złożenia zamówienia produktów. 
Realizacja zamówień cząstkowych jest sytuacją incydentalną jednak Wykonawca, mając na uwadze 
dobro pacjentów oraz szybkość działania Zamawiającego, w zaistniałej sytuacji nie chce wstrzymywać 
dostawy do czasu uzupełnienia całościowego zamówienia. Prosimy o modyfikację. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. W konsekwencji §8 ust.1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Zapłata wynagrodzenia określonego w §3 odbywać się będzie, na podstawie faktur VAT prawidłowo 
wystawionych przez Wykonawcę, za każdą część realizowanego zamówienia. 
Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia jednej zbiorczej faktury VAT obejmującej wszystkie pozycje 
z zamówień otrzymywanych od Zamawiającego w danym dniu. Zamawiający nie wyraża zgody na 
wystawianie kilku faktur do jednego złożonego zamówienia lub kilku zamówień złożonych tego samego 
dnia. Faktura zostanie dostarczona w terminie realizacji zamówienia. Faktury wystawione niezgodnie z 
treścią niniejszej umowy nie będą akceptowane. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy 
.................................................................................................................................... 
Nie dotyczy sytuacji gdy dostawa jest podzielona ze względu na późniejszą dostawę krwi kontrolnej 
zgodnie z harmonogramem dostaw krwi kontrolnej”. 
Pytanie 19: §8 ust.5: 
Prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia wzoru umowy poprzez dodanie zapisu w brzmieniu: 
„za wyjątkiem okoliczności, gdy Zamawiający zalega z płatnościami za dostarczony towar ponad 45 dni 
licząc od terminu zapłaty. Wówczas Wykonawca będzie uprawniony do powstrzymania się ze 
spełnieniem obowiązku kolejnych dostaw do dnia zapłaty całości zaległych należności”. 
Wykonawca na mocy postanowień umowy zobowiązany jest do sukcesywnego świadczenia przedmiotu 
umowy na rzecz Zamawiającego. Powyższym zapisem Zamawiający dokonał ograniczeń praw 
Wykonawcy przynależnych mu w przypadku niewykonania zobowiązania Zamawiającego, mianowicie, w 
przypadku braku zapłaty za dostarczoną część przedmiotu zamówienia. W stosunkach 
zobowiązaniowych wynikających z umów wzajemnych jest regułą, że każda ze stron, zobowiązując się 
do świadczenia, czyni to w przekonaniu, iż otrzyma ekwiwalent swego świadczenia od kontrahenta, 
dlatego też, zgodnie z art. 552 KC, gdy kupujący dopuszcza się zwłoki z zapłatą ceny na dostarczony 
towar i powstaje przypuszczenie, że zapłata za towar, który będzie dostarczony później, nie nastąpi, 
sprzedawca może powstrzymać się z dostarczeniem pozostałego towaru wyznaczając dodatkowy termin 
do zabezpieczenia zapłaty. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 



 

 
 

 Pytanie 20: §8 ust.10: 
Uprzejmie prosimy o dodanie zdania: 
„lub pocztą elektroniczną w postaci pliku .pdf na adres e-mail: ……..” 
Odpowiedź:  Zamawiajacy zachowuje zapis SIWZ. 
Pytanie 21 : §11 ust.1 pkt 1), 2), 3) i 4): 
Uprzejmie prosimy o dookreślenie zapisu: 
„za każdy dzień opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”. 
Kara powinna pełnić funkcję dyscyplinującą, a nie paraliżującą. W obecnym brzmieniu zapisu 
Wykonawca nie ma wpływu na wysokość kary – nie zależy to od jego należytej staranności. 
 Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
Pytanie 22: §11 ust.2: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej z 20% na 2%? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy PZP niniejsze wyjaśnienia stanowiące integralną część SIWZ, 
udostępnia się Wszystkim Zainteresowanym przedmiotowym postępowaniem, zamieszczając je na 
stronie internetowej Zamawiającego. Zamawiający zachowuje wyznaczony na dzień 06.12.2019 r. 
termin składania godz. 9:00  i otwarcia ofert godz. 9:30 . 

Konieczne jest bezwzględne ujęcie wskazanych zmian w składanych ofertach.  
 
 
 

 
 
 

DYREKTOR 
WOJEWÓDZKIEGO  SZPITALA  SPECJALISTYCZNEGO 

IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE 
ZBIGNIEW BAJKOWSKI 

                                                                                         
 


