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       Podmioty biorące udział  
       w postępowaniu o udzielenie  
N/znak: DZAP-380-1/10/08   zamówienia publicznego 
 
 
        
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników biochemicznych i hematologicznych 
wraz z dzierżawą analizatorów. 
 
 Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia 
treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 

1. Dotyczy Zał. nr 4 do SIWZ, Parametry techniczne (Zad. nr 2) pkt 3:  
Czy ze względu na małą ilość wykonywanych oznaczeń retikulocytów (ok. 3 ozn./dzień), 
przez co podwyższa się znacznie koszt 1 oznaczenia (wysokie koszty utrzymania), 
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie przez Oferentów aparatu bez możliwości 
oznaczania tego parametru? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie aparatu bez możliwości 
oznaczania retikulocytów. 
2. Dotyczy Zał. nr 4 do SIWZ, Parametry techniczne (Zad. nr 2) pkt 5: 
Prosimy o potwierdzenie, że oferowany analizator ma pracować z użyciem systemu 
operacyjnego Windows wspólna platforma NT/2000/XP, jako rozwiązanie tożsame 
technologicznie oparte na identycznych regułach. 
Odpowiedź: Oferowany analizator ma pracować z użyciem systemu operacyjnego 
Windows XP. 
3. Dotyczy Zał. nr 4 do SIWZ, Parametry techniczne (Zad. nr 2) pkt 8: 
Prosimy o potwierdzenie, że określenie „Analizator składający się z jednostki analitycznej 
z zintegrowanym układem pneumatycznym” oznacza analizator, w którym układ ten jest 
zintegrowany systemowo i technologicznie z oferowanym aparatem. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że określenie „Analizator składający się  
z jednostki analitycznej z zintegrowanym układem pneumatycznym” oznacza analizator, 
w którym układ ten jest zintegrowany systemowo i technologicznie z oferowanym 
aparatem. 
4. Dotyczy Zał. nr 4 do SIWZ, Parametry techniczne (Zad. nr 2) pkt 18: 
Prosimy o podanie, kto jest administratorem laboratoryjnego systemu informatycznego 
(LIS), jaki program go obsługuje i jaki jest koszt podłączenia analizatora 
hematologicznego do LIS. 
Odpowiedź: Laboratoryjny system informatyczny obsługuje program MedInf, którego 
administratorem jest firma BiuInf z Bydgoszczy. Wycena kosztów podłączenia 
analizatora będzie możliwa dopiero po określeniu przez Oferenta szczegółowych 
parametrów technicznych analizatora. 
5. Dotyczy Zał. nr 4 do SIWZ, Parametry techniczne (Zad. nr 2) pkt 3: 
Prosimy o potwierdzenie, że określenie: „Automatyczna analiza minimum 23 parametrów 
raportowanych na wyniku, pełna morfologia 5-DiFF, w tym Retikulocyty” oznacza, że 
oferowany analizator wykonuje w pełni automatyczne analizy morfologii 5-Diff wraz  
z Retikulocytami, wszystkie oznaczenia wykonywane są w trybie pełnej dostępności 
wszystkich parametrów, które oznacza aparat, w dowolnym momencie podczas 
rutynowej pracy, a wykonywane analizy są w całości automatyczne – bez przechodzenia 
w specjalne tryby wymagające zatrzymania rutynowej pracy, bez konieczności 
wykonywania przepłukiwania aparatu, bez wstępnego przygotowania materiału do 
badania, bez wstępnego ręcznego wybarwiania próbek czy rozcieńczania, bez wstępnej 
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inkubacji krwi poza analizatorem – czyli w pełni automatyczna analiza wszystkich 
wykonywanych przez aparat parametrów od momentu podstawienia do analizatora 
dostarczonej do laboratorium pierwotnej próbki krwi, do chwili otrzymania wyniku  
z analizatora. 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania aparatu zgodnie z wymogami 
określonymi w SIWZ i nie zmienia brzmienia wymogu określonego w punkcie 3. 
6. Prosimy o zmianę postanowienia w Zał. nr 8 do SIWZ – Projekt umowy w § 9 ust. 2, 

tak aby było zgodne z klauzulą: 
„Zapłata za dostawę, o której mowa w ust. 1 nastąpi po otrzymaniu przez Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany  
w fakturze w terminie 30 dni od odebrania przez Zamawiającego towaru objętego danym 
jednostkowym zamówieniem”. 
Uzasadnienie: 
Należy zaznaczyć, iż zgodnie z postanowieniami art. 5 ustawy o terminach zapłaty  
w transakcjach handlowych z 1 stycznia 2004 r., jeżeli strony w umowie przewidziały 
termin zapłaty dłuższy niż 30 dni, to wierzyciel może żądać odsetek ustawowych za okres 
począwszy od 31 dnia po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczeniu 
dłużnikowi faktury lub rachunku do dnia zapłaty, ale nie dłuższy niż do dnia 
wymagalności świadczenia pieniężnego. 
Ustawa nie zakazuje więc ustanawiania dłuższego terminu zapłaty. Tyle, że 
automatycznie wiąże się to z obowiązkiem naliczania odsetek ustawowych. Jeśli więc 
Zamawiający wpisze do umowy termin zapłaty 90 dni, to musi się liczyć z tym, że za 
okres począwszy od 31 dnia będą naliczane odsetki ustawowe od kwoty wynagrodzenia 
Sprzedającego. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany w projekcie umowy. 
Tak jak ponosi Pytający, nie istnieje zakaz umownego ustalania dłuższego niż 30-dniowy 
terminu płatności w żadnym z obowiązujących przepisów, wręcz przeciwnie, art. 5 
ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych 
dopuszcza ustalanie przez strony w zawieranych umowach terminu płatności dłuższego 
niż 30-dniowy. Ustalając dłuższy niż 30 dni termin płatności Zamawiający musi założyć 
obowiązek zapłaty odsetek ustawowych począwszy od 31 dnia do 90 dnia (w tym 
przypadku) – na żądanie Wykonawcy (jednak konkluzja Pytającego jakoby zapis art. 5 
automatycznie wiązał się z obowiązkiem Wykonawcy do naliczania odsetek ustawowych 
jest raczej dowolną interpretacja przepisu – „wierzyciel może żądać odsetek ustawowych” 
– taki jest zapis ustawy). Takie rozwiązanie jest dla Zamawiającego jedynym możliwym 
do przyjęcia, zważywszy na jego stan finansowy i przy uwzględnieniu wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań. Należy bowiem zauważyć, że pomimo, iż kontrahent nabywa 
prawo do żądania odsetek po upływie 30 dni od daty spełnienia świadczenia 
niepieniężnego, to ustalony w umowie 90-dniowy termin płatności należności głównej 
jest terminem obowiązującym między stronami. Oznacza to, że kontrahent nabywając 
roszczenie o zapłatę odsetek nie nabywa jednocześnie roszczenia o zapłatę ceny za towar. 
W tym zakresie jego roszczenie staje się wymagalne wraz z upływem 90 dni od daty 
wykonania swego zobowiązania. 
Taki przyjęty system rozliczeń za zakupiony towar przedstawia dla Zamawiającego 
najkorzystniejszy bilans ceny – zważywszy na dotychczasowe zobowiązania, brak 
możliwości pozyskania kredytu oraz realne warunki, w jakich funkcjonuje Zamawiający. 
7. Dotyczy Zał. nr 4 do SIWZ, pkt 2: 
Prosimy o potwierdzenie, że określenie „Wydajność analizatora minimum 75 oznaczeń na 
godzinę” oznacza wymaganie, ze oferowany analizator wykonywał w pełni automatyczne 
analizy kompletnych morfologii wraz we wszystkich dostępnych na nim trybach 
oznaczeń, a także niezależnie od sposobu podania próbki. 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania aparatu zgodnie z wymogami 
określonymi w SIWZ i nie zmienia brzmienia wymogu określonego w punkcie 2. 
8. Dotyczy Zał. nr 2 do SIWZ – formularz asortymentowo – cenowy: 
W związku z wykonywaniem obecnie przez Zamawiającego oznaczeń w trybach pełnej 
morfologii 5-Diff (40% oznaczeń) oraz prostej morfologii CBC (60% oznaczeń) – co wiąże 
się z bieżącymi potrzebami odbiorców badań – lekarzy, oraz ekonomiką – prosimy  
o potwierdzenie możliwości kalkulacji ofert w ten właśnie sposób. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
9. Dotyczy Zał. nr 4 do SIWZ, Zad. 2 pkt 1: 
Czy Zamawiający wymaga, żeby oferowany analizator był fabrycznie nowy, rok produkcji 
nie wcześniej niż 2007? 
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Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu fabrycznie nowego, rok 
produkcji nie wcześniej niż 2007. 
10. Dotyczy Zał. nr 2 do SIWZ, Zad. 2: 
Prosimy o potwierdzenie, ze podana ilość morfologii 43000 rocznie nie zawiera 
dodatkowych oznaczeń przeznaczonych na kontrole i retikulocyty, które trzeba 
dodatkowo doliczyć wg ilości podanych pod tabelą formularza asortymentowo – 
cenowego? 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że podana ilość morfologii 43000 rocznie nie 
zawiera dodatkowych oznaczeń przeznaczonych na kontrole i retikulocyty, które trzeba 
dodatkowo doliczyć wg ilości podanych pod tabelą formularza asortymentowo – 
cenowego. 
11. Czy Zamawiający wrazi zgodę na zmianę terminu dostaw z 3 na 7 dni od daty 

otrzymania zamówienia? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu dostaw z 3 na 7 dni od daty 
otrzymania zamówienia. 
12.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu płatności z 90 na 30 dni? 
Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 6. 
13.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostawy sprzętu z 14 na 21 dni 

od daty zawarcia umowy? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu dostawy sprzętu z 14 na 21 
dni od daty zawarcia umowy. 

 
Ponadto Zamawiający precyzuje zapis projekcie umowy § 14 pkt 1): czynsz dzierżawny 
będzie regulowany w 36 równych ratach (a nie jak omyłkowo podano w 30 ratach). 
 
 
 
 
        Z poważaniem 
         
         
 
       Z-ca dyrektora ds. medycznych 
 
        Maciej Polasik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.W.

 


