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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, Krajowy numer 
identyfikacyjny 30856000000000, ul. Żwirki i Wigury  10, 63-000  Środa Wielkopolska, woj. 
wielkopolskie, państwo Polska, tel. 612 854 032, e-mail kontakt@szpitalsredzki.pl, faks 
612 853 645. 
Adres strony internetowej (url): www.szpitalsredzki.pl 
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_sredzki 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 
II.1) Tekst, który należy zmienić: 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 
Punkt: 6.2) 
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu: Data: 2020-10-06, godzina: 11:00 
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu: Data: 2020-10-09, godzina: 11:00, 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: II 
Punkt: 4) 
W ogłoszeniu jest: 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: Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na realizację dwóch 
zadań. -Zadanie nr 1 (część nr 1): Sukcesywna dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do 
pracowni serologii wraz z dzierżawą aparatury. -Zadanie nr 2 (część nr 2): Sukcesywna dostawa 
drobnego sprzętu laboratoryjnego. Sukcesywna dostawa odczynników i materiałów zużywalnych 
do pracowni serologii wraz z dzierżawąaparatury: 1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, na 
który składają się odczynniki, mikrokarty, materiały zużywalne oraz aparatura określony został w 
załączniku nr 1 do SIWZ. 2) Wraz z ofertą Zamawiający zobowiązany jest przedłożyć opis 
parametrów technicznych (załącznik nr 2 do SIWZ). W związku z tym, że opis parametrów 
technicznych, zawiera informacje, które podlegają ocenie w ramach przyjętych kryteriów oceny 
ofert, uzupełnienie tego załącznika, w toku postępowania nie będzie możliwe. Nieprzedłożenie 
opisu parametrów technicznych wraz z ofertą, skutkować będzie odrzuceniem oferty przez 
Zamawiającego, jako oferty niezgodnej z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3) 
Wraz z ofertą Zamawiający zobowiązany jest przedłożyć przykładowy wydrukmonitorowania 
temperatury przy rutynowej dostawie krwinek czerwonych (załącznik nr 1 do SIWZ/parametry 
graniczne/krwiniki wzorcowe/odczynniki –pkt 3). 4) Na cały okres obowiązywania umowy 
Wykonawca zobowiązany jest wydzierżawić Zamawiającemu następującą aparaturę: wirówkę (1 
szt.), inkubator (1 szt.), pipetę manualną, multidozującą (1 szt.), dozownik do diluentu (1 szt.), 
czytnik lub wirówko-czytnik mikrokart wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem (1 szt.). 5) 
Oferowane odczynniki i aparatura muszą posiadać certyfikat zgodności lub deklarację zgodności. 
Wykonawca dostarczy kopię certyfikatów/deklaracji przy realizacji pierwszej dostawy oraz 
montażu aparatury. 6) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i zamontować aparaturę będącą 



przedmiotem dzierżawy, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia 
podpisania umowy. Wraz z montażem Wykonawca zobowiązany jest do przekazania: instrukcji 
obsługi w języku polskim, założonych paszportów technicznych, kart konserwacji. 7) Aparatura 
będąca przedmiotem dzierżawy może być nowa lub używana. Wykonawca udziela gwarancji na 
aparaturę, na cały okres trwania umowy. Wszelkie naprawy przedmiotu dzierżawy, o ile zgłoszone 
usterki nie powstały z winy Zamawiającego, odbywają się na wyłączny koszt Wykonawcy. 8) W 
przypadku awarii lub usterki inkubatora i wirówki Wykonawca w ciągu 24 h od momentu 
zgłoszenia awarii lub usterki aparatury zapewni Zamawiającemu aparaturę zastępczą. 9) 
Wykonawca ubezpieczy we własnym zakresie aparaturę, którą wydzierżawi Zamawiającemu. 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię polisy ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem 
zapłaty składki w ciągu 14 dni od dnia uruchomienia aparatury w siedzibie Zamawiającego. 
Ubezpieczenie dotyczyć będzie całego okresu realizacji zamówienia. 10) Termin dostawy 
odczynników –zgodnie z harmonogramem, tryb pilny –w ciągu 1 dnia roboczego (dzień roboczy to 
dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). 11) Wykonawca 
jest zobowiązany przekazać przedmiot zamówienia do pracowni serologii, znajdującej się w 
Szpitalu Średzkim Serca Jezusowego sp. z o. o. na własny koszt i odpowiednim transportem, 
spełniającym wymagania przepisów prawa, co do rodzaju przewożonego asortymentu. 12) Z każdą 
dostawą odczynników Wykonawca przekaże Zamawiającemufakturę VAT w dwóch egzemplarzach 
(oryginał oraz kopia). W przypadku faktury VAT za dzierżawę aparatury, wystawiana będzie ona w 
okresie comiesięcznym, po miesiącu dzierżawy, którego dotyczy faktura. 13). Zamawiający ma 
również prawo do złożenia faktury zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o 
elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub 
usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2191), za pośrednictwem 
Platformy Elektronicznego Fakturowania. 14). Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
reklamowania dostawy lub jej części bezpośrednio u Wykonawcy w przypadku dostarczenia towaru
wadliwego lub niezgodnego z zamówieniem. 15) Wykonawca wymieni na swój koszt i ryzyko 
towar wadliwy w ciągu 14 dni od zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego. 16) Termin 
ważności poszczególnych odczynników musi wynosić minimum 9 miesięcy licząc od dnia dostawy 
do pracowni serologii, za wyjątkiem krwinek wzorcowych, dla których termin ważności ustalasię 
na minimum 5 tygodni, licząc od dnia dostawy. 17) Termin płatności za każdą dostawę przedmiotu 
zamówienia na podstawie faktury VAT oraz za dzierżawę aparatury wynosi 60 dni. Termin płatność 
liczy się od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu. 18) Przedmiot oferty powinien spełniać 
odpowiednie warunki wprowadzenia go do obrotu medycznego i używania, określone w ustawie z 
dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 186) oraz przepisach 
wykonawczych do tej ustawy. 19) Zamawiający zastrzega sobie prawo do korzystania z czasowych,
bądź jednorazowych promocji i obniżek cen na dany asortyment. 20) Wykonawca zobowiązany jest
do podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych w treści zaproponowanej przez 
Zamawiającego, najpóźniejdo dnia dostawy i montażu dzierżawionej aparatury. 
W ogłoszeniu powinno być: 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: Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na realizację dwóch 
zadań. Zadanie nr 1 - Sukcesywna dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do pracowni 
serologii wraz z dzierżawą aparatury: 1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, na który 
składają się odczynniki, mikrokarty, materiały zużywalne oraz aparatura określony został w 
załączniku nr 1 do SIWZ. 2) Wraz z ofertą Zamawiający zobowiązany jest przedłożyć opis 
parametrów technicznych (załącznik nr 2 do SIWZ). W związku z tym, że opis parametrów 
technicznych, zawiera informacje, które podlegają ocenie w ramach przyjętych kryteriów oceny 
ofert, uzupełnienie tego załącznika, w toku postępowania nie będzie możliwe. Nieprzedłożenie 
opisu parametrów technicznych wraz z ofertą, skutkować będzie odrzuceniem oferty przez 
Zamawiającego, jako oferty niezgodnej z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3) 
Wraz z ofertą Zamawiający zobowiązany jest przedłożyć przykładowy wydruk monitorowania 



temperatury przy rutynowej dostawie krwinek czerwonych (załącznik nr 1 do SIWZ/parametry 
graniczne/krwiniki wzorcowe/odczynniki – pkt 3). 4) Na cały okres obowiązywania umowy 
Wykonawca zobowiązany jest wydzierżawić Zamawiającemu następującą aparaturę: wirówkę (1 
szt.), inkubator (1 szt.), pipetę manualną, multidozującą (1 szt.), dozownik do diluentu (1 szt.), 
czytnik lub wirówko-czytnik mikrokart wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem (1 szt.). 5) 
Oferowane odczynniki i aparatura muszą posiadać certyfikat zgodności lub deklarację zgodności. 
Wykonawca dostarczy kopię certyfikatów/deklaracji przy realizacji pierwszej dostawy oraz 
montażu aparatury. 6) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i zamontować aparaturę będącą 
przedmiotem dzierżawy, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w terminie do 10 dni 
roboczych od dnia podpisania umowy. Wraz z montażem Wykonawca zobowiązany jest do 
przekazania: instrukcji obsługi w języku polskim, założonych paszportów technicznych, kart 
konserwacji. 7) Aparatura będąca przedmiotem dzierżawy może być nowa lub używana. 
Wykonawca udziela gwarancji na aparaturę, na cały okres trwania umowy. Wszelkie naprawy 
przedmiotu dzierżawy, o ile zgłoszone usterki nie powstały z winy Zamawiającego, odbywają się na
wyłączny koszt Wykonawcy. 8) W przypadku awarii lub usterki inkubatora i wirówki Wykonawca 
w ciągu 48 h od momentu zgłoszenia awarii lub usterki aparatury zapewni Zamawiającemu 
aparaturę zastępczą. 9) Wykonawca ubezpieczy we własnym zakresie aparaturę, którą wydzierżawi 
Zamawiającemu. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię polisy ubezpieczeniowej wraz z 
potwierdzeniem zapłaty składki w ciągu 14 dni od dnia uruchomienia aparatury w siedzibie 
Zamawiającego. Ubezpieczenie dotyczyć będzie całego okresu realizacji zamówienia. 10) Termin 
dostawy odczynników – zgodnie z harmonogramem, tryb pilny – w ciągu 1 dnia roboczego (dzień 
roboczy to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). 11) 
Wykonawca jest zobowiązany przekazać przedmiot zamówienia do pracowni serologii, znajdującej 
się w Szpitalu Średzkim Serca Jezusowego sp. z o. o. na własny koszt i odpowiednim transportem, 
spełniającym wymagania przepisów prawa, co do rodzaju przewożonego asortymentu. 12) Z każdą 
dostawą odczynników Wykonawca przekaże Zamawiającemu fakturę VAT w dwóch egzemplarzach
(oryginał oraz kopia). W przypadku faktury VAT za dzierżawę aparatury, wystawiana będzie ona w 
okresie comiesięcznym, po miesiącu dzierżawy, którego dotyczy faktura. 13). Zamawiający ma 
również prawo do złożenia faktury zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o 
elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub 
usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2191), za pośrednictwem 
Platformy Elektronicznego Fakturowania. 14). Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
reklamowania dostawy lub jej części bezpośrednio u Wykonawcy w przypadku dostarczenia towaru
wadliwego lub niezgodnego z zamówieniem. 15) Wykonawca wymieni na swój koszt i ryzyko 
towar wadliwy w ciągu 14 dni od zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego. 16) Termin 
ważności poszczególnych odczynników musi wynosić minimum 9 miesięcy , za wyjątkiem krwinek
wzorcowych, dla których termin ważności ustala się na minimum 5 tygodni i kart żelowych dla 
których termin ważności wynosi od 6 do 9 miesięcy. Każdorazowo termin ważności liczony będzie 
od daty na etykiecie, zgodnie z zaleceniami producenta. 17) Termin płatności za każdą dostawę 
przedmiotu zamówienia na podstawie faktury VAT oraz za dzierżawę aparatury wynosi 60 dni. 
Termin płatność liczy się od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu. 18) Przedmiot oferty 
powinien spełniać odpowiednie warunki wprowadzenia go do obrotu medycznego i używania, 
określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 
186) oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy. 19) Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
korzystania z czasowych, bądź jednorazowych promocji i obniżek cen na dany asortyment, 20) 
Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych w treści 
zaproponowanej przez Zamawiającego, najpóźniej do dnia dostawy i montażu dzierżawionej 
aparatury. 


