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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 
dostawę odczynników do wykonywania oznaczeń analizy moczu wraz z dzierżawą 
analizatora dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu (sprawa  
DZP.341.51.2017). 

 
 
Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z póżn. zm.) Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w 
Radomiu w załączeniu przesyła pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami dotyczącymi 
przedmiotowego postępowania: 

 
Lp. Pytanie Odpowiedź 

1 Dot.: Załącznik nr 4 do SIWZ 
Par. 9 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 
to aby termin płatności był liczony od daty 
wystawienia faktury? 
Uzasadnienie: 
Utrzymanie zapisu w obecnej postaci 
 spowoduje, iż niemożliwe będzie dokładne 
określenie terminu płatności. 
 

NIE, Zamawiający podtrzymuje zapisy 
SIWZ  

2 Dot.: Załącznik nr 4 do SIWZ 
Par. 9 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 
usunięcie niniejszego postanowienia umowy? 
 

NIE, Zamawiający podtrzymuje zapisy 
SIWZ 

3 Dot.: Załącznik nr 4 do SIWZ 
Par. 10 ust. 1 Czy Zamawiający dopuści, aby 
zamówienia były składane także za 
pośrednictwem poczty elektronicznej? 
 

TAK 

4 Dot.: Załącznik nr 4 do SIWZ 
Par. 11 ust. 1 pkt c) Czy Zamawiający wyrazi 
zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia? 
 

NIE, Zamawiający podtrzymuje zapisy 
SIWZ 

5 Dot.: Załącznik nr 4 do SIWZ 
Par. 11 ust. 1 pkt d) Czy Zamawiający wyrazi 
zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia 
wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary 
umownej naliczana była od wartości 
wynagrodzenia brutto dot. niezrealizowanej 
części umowy.? 
Uzasadnienie: 
Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze 
realizowana w sposób prawidłowy, a dla 

NIE, Zamawiający podtrzymuje zapisy 
SIWZ 
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przykładu odstąpienie do umowy będzie 
dotyczyć niewielkiej partii towaru, to 
zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej 
wartości całej umowy na dostawę będzie miała 
charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji 
budzi wątpliwości dysproporcja między 
poniesioną szkodą a wysokością kary umownej 

6 Dot.: Załącznik nr 4 do SIWZ 
 
Par. 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 
dodanie postanowienia w brzmieniu: 
„Zamawiający może w każdym czasie odstąpić 
od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary 
umownej.’’ 
 

NIE, Zamawiający podtrzymuje zapisy 
SIWZ 

7 Dot.: Załącznik nr 4 do SIWZ 
 
Par. 14 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby 
uprawnienie do odstąpienia od umowy 
przysługiwało po bezskutecznym pisemnym 
wezwaniu Wykonawcy do należytego 
wykonania umowy z wyznaczeniem 
dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni 
robocze? 
 

NIE, Zamawiający podtrzymuje zapisy 
SIWZ 

8 Dot.: Załącznik nr 5 do SIWZ 
Par. 2 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby 
termin dostawy analizatora wynosił  21 dni od 
daty podpisania umowy a termin ich instalacji 7 
dni od daty dostarczenia? 
 

TAK, zamawiający modyfikuje zapis 
par. 2 ust. 2 załącznika nr 5 do siwz w 
następujący sposób : 
„Wydzierżawiający dostarczy Urządzenia w 
terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia 
zawarcia umowy na własny koszt i ryzyko i 
dokona ich instalacji na własny koszt i ryzyko w 
terminie do 7 dni od daty dostarczenia 
Urządzenia.„ 
 

9 Dot.: Załącznik nr 5 do SIWZ 
Par. 4 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 
to aby termin płatności był liczony od daty 
wystawienia faktury? 
Uzasadnienie: 
Utrzymanie zapisu w obecnej postaci 
 spowoduje, iż niemożliwe będzie dokładne 
określenie terminu płatności. 
 

NIE, Zamawiający podtrzymuje zapisy 
SIWZ 

10 Dotyczy pkt. pkt. 1 Legendy pod tabela 
warunków granicznych, Załącznik nr 8 do 
SIWZ: 
Czy Zamawiający dopuści możliwość 
zaoferowania materiału do kontroli wewnątrz i 
zewnątrzlaboratoryjnej, pochodzącego od innego 
producenta niż producent analizatora i pasków, 
kompatybilnego z oferowanym 
analizatorem tzn. posiadającego zmianowane 
wartości dla oznaczeń z paska? 
 

TAK, zamawiający dopuszcza 

11 Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty z w TAK, Zamawiający dopuszcza 
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pełni automatycznym analizatorem gdzie 
pobieranie i dozowanie materiału badanego na 
pasek odbywa się bez udziału pracownika 
laboratorium ale o wydajności 225 oznaczeń na 
godzinę? Zaoferowany aparat automatycznie 
określa barwę i klarowność bez możliwości 
wyboru stopnia klarowności? 

zaproponowane rozwiązanie. 
Jednocześnie wymaga dołączenia 
oświadczenia  producenta aparatu 
będącego własnością Zamawiającego o 
kompatybilności z oferowanym aparatem. 

12 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 
pasków bez możliwości rozróżniania 
niezhemolizowanych krwinek czerwonych jako 
świeże i wyługowane? Przy czym najniższy próg 
wykrywalności dla krwinek czerwonych wynosi 
ok 10 Ery/ul. 

TAK, zamawiający dopuszcza 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Z poważaniem,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi:  
Agnieszka Bęc  
Tel. 48 361-32-10 
 
 


