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Nr postępowania SZP-332-53PN/2020                                      Olsztyn, dnia 17-08-2020r. 
 
 
Dotyczy postępowania przetargowego: Odczynniki laboratoryjne do wykonywania testów 

w kierunku RT-PCR SARS-CoV-2 

      Na podstawie art. 38  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 z p. zm. Tekst jedn. Dz. U.   z 2019r.  poz. nr 1843 z p. zm.)  
Zamawiający, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie  modyfikuje treść 
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia /SIWZ/ i Ogłoszenia o zamówieniu w zakresie terminu 
składania i otwarcia ofert. 
 

 

I. Ulega sprostowaniu zapis w SIWZ rozdział III pkt 1 i odpowiednio w Ogłoszeniu o 

zamówieniu dotyczący producenta aparatu, do którego za mawiane są testy w 

zadaniu nr 1. Poprawnie powinno być:  „Odczynniki do izolacji kwasów 

nukleinowych do posiadanych przez Szpital  2 sztuk aparatów do izolacji Mag Core 

firmy  RBC Bioscience do przeprowadzenia 5 000 izolacji”  

II. Na podstawie art. 12a UPZP ulega modyfikacji termin składania i termin otwarcia ofert.  

 

Nowy termin składania ofert – 21 sierpień 2020r godz. 10:00 

Nowy termin otwarcia ofert – 21 sierpień 2020r godz. 11:00 

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP: 
Ogłoszenie nr 540153370-N-2020 z dnia 17-08-2020 r.  

Olsztyn: 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  

OGŁOSZENIE DOTYCZY:  
Ogłoszenia o zamówieniu  
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  
Numer: 572812-N-2020  
Data: 10/08/2020  
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie, Krajowy numer 
identyfikacyjny 29558000000000, ul. ul. Żołnierska  18a, 10-561  Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo 
Polska, tel. +48 89 5393472, e-mail przetargi@wssd.olsztyn.pl, faks +48 602816545.  
Adres strony internetowej (url): www.wssd.olsztyn.pl  
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  
II.1) Tekst, który należy zmienić:  
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: II  
Punkt: 4  
W ogłoszeniu jest: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - 
określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: - Zadanie nr 1- Odczynniki 
do izolacji kwasów nukleinowych do posiadanych przez Szpital 2 sztuk aparatów do izolacji MagCore firmy 
BioTech do przeprowadzenia 5 000 izolacji - Zadanie nr 2 - testy do wykonania RT -PCR SARS-CoV-2 na 
posiadanych przez Szpital termocyklerów CFX96N BioRad do wykonania 5 000 testów.Test RT-PCR do 
diagnostyki Covid-19. Test do jakościowego wykrywania SARS-CoV-2 Oznaczenie wg Wspólnego Słownika 
Zamówień kod CPV – kod CPV - 33696000-5, 33696100, 33696200, 33696300, 33696500, 33696000, 
33696700,  
W ogłoszeniu powinno być: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, 
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usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa 
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: - Zadanie 
nr 1- Odczynniki do izolacji kwasów nukleinowych do posiadanych przez Szpital 2 sztuk aparatów do izolacji 
Mag Core firmy RBC Bioscience do przeprowadzenia 5 000 izolacji - Zadanie nr 2 - testy do wykonania RT -
PCR SARS-CoV-2 na posiadanych przez Szpital termocyklerów CFX96N BioRad do wykonania 5 000 
testów.Test RT-PCR do diagnostyki Covid-19. Test do jakościowego wykrywania SARS-CoV-2 Oznaczenie wg 
Wspólnego Słownika Zamówień kod CPV – kod CPV - 33696000-5, 33696100, 33696200, 33696300, 
33696500, 33696000, 33696700,  
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV  
Punkt: 6.2  
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2020-08-18, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę 
udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie 
Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu > j.polski  
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu: Data: 2020-08-21, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną 
potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie 
Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu > j.polski  
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: Część 1.  
Punkt: 1  
W ogłoszeniu jest: Część nr: 1 Nazwa: 1 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość 
dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie nr 1- 
Odczynniki do izolacji kwasów nukleinowych do posiadanych przez Szpital 2 sztuk aparatów do izolacji 
MagCore firmy BioTech do przeprowadzenia 5 000 izolacji  
W ogłoszeniu powinno być: Część nr: 1 Nazwa: 1 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, 
rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku 
partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 
budowlane:Zadanie nr 1- Odczynniki do izolacji kwasów nukleinowych do posiadanych przez Szpital 2 sztuk 
aparatów do izolacji MagCore firmy RBC Bioscience do przeprowadzenia 5 000 izolacji  

II.2) Tekst, który należy dodać  
Miejsce, w którym należy dodać tekst:  
Numer sekcji: III  
Punkt: 6  
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 3.4 W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia  

 
 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI 
 

Pytanie nr 1. Zadanie nr 2. 
Urządzenie Arise EZ Mate - To zrobotyzowany system pipetujący, który nie ma ścisłego powiązania z 
zestawami do PCR. 
 
W związku z powyższym, zwracamy się z zapytaniem - Czy zapis dot. zewaluowania testów w stacji 
roboczej Arise EZMate nie jest zapisem wskazującym konkretnego producenta oraz dostawcę z uwagi 
na fakt, iż ewaluacja testów w Państwa przypadku może odbyć się jedynie odbyć się u Producenta 
Testów (i tutaj występuje deklaracja/oświadczenie o współpracy z Arise oferowanych testów) lub u 
Państwa w Szpitalu na dotychczas używanych testach. Czy dopuszczają Państwo oświadczenie 
dostawcy o ewaluacji wykonanej przez Producenta ? 

 
Odpowiedź ad. pytanie nr 1. Ulega modyfikacji treść SIWZ i Ogłoszenia o zamówieniu, która 

polega na dodaniu nowego ppkt 3.4 w Rozdziale VI.A pkt 3 o treści: 
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3.4 W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada treści SIWZ 

wymagane jest złożenie wraz z ofertą 1 zestawu testu „demowego” w celu przeprowadzenia 

ich ewaluacji na stacji robotycznej Arise EZ Mate, którą posiada Szpital. 

 

 

 

Pytanie nr 2 -  do zadania nr 2: 
 
1. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu : „Test typu multiplex, reakcja przeprowadzana 

tylko w jednej probówce” i wyrazi zgodę na zapis o brzmieniu: Test typu multiplex, 
reakcja przeprowadzana w dwóch probówkach”?  

2. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu walidacji testu RNA SARS-CoV-2 dla próbek z 
gardła, próbek BAL, próbek plwociny?  

3. Czy Zamawiający dopuści  test 3 genowy, wykrywający gen RdRp, gen N oraz gen E. 
Każdy gen wykrywany na odrębnym kanale?  

4. Czy Zamawiający dopuści całkowitą objętość reakcyjną większą niż 25µl?  
5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na czułość testu wynoszącą 0,43 TCID 50/ml?  
6. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu: „Testy zewaluowane na stacji robotycznej Arise 

EZ Mate, którą posiada Szpital”? 
Odpowiedź ad. pytanie nr 2 poz. 1, 2, 3, 5 – podtrzymuje się zapisy w SIWZ. 

Odpowiedź ad. pytanie nr 2 poz. 4 – ulega modyfikacji treść SIWZ, która polega na 

dopuszczeniu objętości reakcyjnej większej niż 25µl. 

Odpowiedź ad. pytanie nr 2 poz. 5 – Patrz odpowiedź ad. pytanie nr 1. 

 
 
Pytanie nr 3 -  do Umowy:  

 
1. §2 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego w taki 

sposób aby wykreślić sformułowania dotyczące dzierżawy? 
Uzasadnienie: Przedmiotem zamówienia nie jest dzierżawa sprzętu.  
2. §3 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:  
,,Rodzaj i ilość przedmiotu umowy uzależniony będzie od bieżących zamówień, składanych przez 

Zamawiającego pisemnie lub email.”? 
Uzasadnienie: Wykonawca planuje w najbliższym czasie zrezygnować z użytkowania faksu jako 

środka komunikacji. W bezpieczeństwie o poprawne i sprawne odbieranie korespondencji 
przez cały okres trwania umowy, zwracamy się z prośbą o modyfikację powyższego 
postanowienia.  

3. §3 ust. 6 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:  
,,Za termin dostawy odczynników rozumie się datę podpisania dokumentu WZ lub datę 

potwierdzenia dostawy przedmiotu zamówienia na fakturze bądź innym dokumencie w tym w 
szczególności na liście przewozowym.”? 

4. §3 ust. 9 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:  
„Wymagane jest dołączenie polskojęzycznych technik wykonywanych badań (po udzieleniu 

zamówienia, przy realizacji pierwszej dostawy odczynników). 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:YYYYY "? 

5. §4 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego w taki 
sposób aby zrezygnować z  komunikacji przy użyciu faksu?  

Uzasadnienie: Wykonawca planuje w najbliższym czasie zrezygnować z użytkowania faksu jako 
środka komunikacji. W bezpieczeństwie o poprawne i sprawne odbieranie korespondencji 
przez cały okres trwania umowy, zwracamy się z prośbą o modyfikację powyższego 
postanowienia.  

6. §4 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:  
,,W przypadku stwierdzenia wad jakościowych Zamawiający otrzyma towar wolny od wad w 

terminie do 2 dni roboczych, licząc od dnia rozpatrzenia reklamacji. W uzasadnionych 
przypadkach, na okres rozpatrywania reklamacji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
niezwłocznie (do 48 godzin w dni robocze) zamienną partię towaru zgodną z zamówieniem.”? 
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7. §4 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego w taki 
sposób aby zrezygnować z  komunikacji przy użyciu faksu?  

Uzasadnienie: Wykonawca planuje w najbliższym czasie zrezygnować z użytkowania faksu jako 
środka komunikacji. W bezpieczeństwie o poprawne i sprawne odbieranie korespondencji 
przez cały okres trwania umowy, zwracamy się z prośbą o modyfikację powyższego 
postanowienia.  

8. §8 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:  
,,Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną za zwłokę 

zamówionego, a nie dostarczonej partii towaru (odczynniki) - z winy wykonawcy, w wysokości 
1 % wartości brutto tejże partii, 

za każdy dzień zwłoki. W przypadku odmowy wykonania dostawy towaru Wykonawca 
zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 3,5 % wartości brutto 
zamówionych, a nie dostarczonej partii towaru.”? 

9. §8 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 5%? 
 

Odpowiedź ad. pytanie nr 3 poz. 1. 3 Zmiany zostaną wprowadzone do umowy. 

Odpowiedź ad. pytanie nr 3 poz. 2, 5, 7 -  do czasu oficjalnej rezygnacji przez Wykonawcę z 

tego środka komunikacji podtrzymuje się zapisy w SIWZ. 

Odpowiedź ad. pytanie nr 3 poz. 4, 6, 8, 9 -  Podtrzymuje się zapisy w SIWZ. 

 

 
 

 

 

 
 

                                                                       (podpis nieczytelny osoby, której Kierownik zamawiającego 

                                                                            powierzył wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności) 
 

                                                                                                                  Piotr Wichowski 
        Kierownik Sekcji  zamówień publicznych WSSD 

Publikacja na stronie www.wssd.olsztyn.pl  


