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ODPOWIEDŹ  

na zapytania dotyczące treści SIWZ 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego 

przedmiotem jest „Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych, sprzętu laboratoryjnego, testów oraz dzierżawa 

aparatów medycznych do laboratorium” (Nr sprawy: ZP/9/2015). 

 
 Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy (Zamawiający) informuje, że w dniu 21, 22, 23, 28, 29, 30 

grudnia 2015 r. wpłynęły zapytania od Wykonawców do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 

w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U.2015.2164 j.t.) którego przedmiotem jest „Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych, 

sprzętu laboratoryjnego, testów oraz dzierżawa aparatów medycznych do laboratorium”. 

 

 Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje treść zapytań 

wraz z udzielonymi odpowiedziami: 

 

Pytanie nr 1: 

W zakresie pakietu nr 4: czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie panelu pokarmowego, w którym zamiast 

brzoskwini lub pomarańczy występuje morela. 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie panelu pokarmowego, w którym zamiast brzoskwini lub 

pomarańczy występuje morela. 

 

Pytanie nr 2: 

W zakresie pakietu nr 4: czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie panelu alergenów mieszanego o 

następującym składzie: 

gx Mieszanina traw 2 (tymotka łąkowa, żyto zwyczajne) 

t3  Brzoza 

w6  Bylica 

d1  Dermatophagoidespteronyssinus 

d2  Dermatophagoidesfarinae 

e1  Kot 

e2  Pies 

e3  Koń 

m2  Cladosporiumherbarum 

m3  Aspergillus fumigatus 

m6  Alternariaalternata 
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f1  Białko jaja 

f75  Żółtko jaja 

f2  Mleko krowie 

f3  Dorsz 

f76  α-Laktoalbumina 

f77  β-Lactoglobulina 

f78  Kazeina 

e204  BSA 

f4  Mąka pszenna 

f9  Ryż 

f14  Soja 

f13  Orzeszki ziemne 

f17  Orzechy laskowe 

f31  Marchew 

f35  Ziemniak 

f49  Jabłko 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie panelu alergenów mieszanego o składzie wskazanym w treści 

zapytania. 

 

Pytanie nr 3: 

Część 1. Czy w pakiecie 2 poz. 2 pod zapisem: Immunochemiczny (immunochromatograficzny), kasetkowy lub 

paskowy, osobny dla poszczególnych narkotyków lub leków, zawierających pasek z kontrolą dodatnią. Zamawiający 

ma na myśli testy zawierające kontrolę wewnętrzną testu czy też testy zawierające kontrolę dodatnią w postaci leku 

bądź narkotyku.  

Odpowiedź:  

Pod zapisem: Immunochemiczny (immunochromatograficzny), kasetkowy lub paskowy, osobny dla 

poszczególnych narkotyków lub leków, zawierających pasek z kontrolą dodatnią, Zamawiający ma na myśli 

kontrolę wewnętrzną testu. 

 

Pytanie nr 4: 

Dotyczy pakietu nr 6: czy Zamawiającym odstąpi od wymogu posiadania opinii KORLD. 

Odpowiedź:  

Zamawiającym nie odstępuje od wymogu posiadania opinii KORLD. 

 

Pytanie nr 5: 

Pakiet 7 poz. 7: zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie możliwości podania w poz. 7 
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ceny za 1 zestaw, który wystarcza na wykonanie ok. 100 testów, z odpowiednim przeliczeniem ilości na 2 zestawy. 

Odpowiedź:  

Zamawiającego dopuszcza możliwości podania w poz. 7 ceny za 1 zestaw, który wystarcza na wykonanie 100 

testów, z odpowiednim przeliczeniem ilości na 2 zestawy. 

 

Pytanie nr 6: 

Pakiet 7: zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie asortymentu z terminem ważności 

min. 10 miesięcy. 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu z terminem ważności min. 10 miesięcy. 

 

Pytanie nr 7: 

Dotyczy Pakietu 1, poz. 12-14 – krwinki: czy Zamawiający zgodzi się na podpisanie wraz z umową harmonogramu 

dostaw krwinek w Pakiecie 1, który ułatwi realizację zawartej umowy, ze szczególnym wskazaniem na fakt 

specyficznego cyklu produkcyjnego krwinek wzorcowych. Krwinki produkowane są z krwi pozyskiwanej od dawców. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia dawcy o odpowiednich fenotypach mogą oddać krew tylko 6 razy w 

roku pod warunkiem, że przejdą pozytywnie badania wymagane w Banku Krwi. Zatem pozyskanie dawców i cykl 

pobrań narzuca wytwórcą krwinek wykorzystywanych do badań in vitro reżim produkcji w równych odstępach 

comiesięcznych. Ponadto termin ważności produktu wynosi od 5 do 6 tygodni. Kalkulacja potencjalnie 1 dostawy w 

miesiącu z wyłączeniem dostaw na cito pozwoli złożyć Wykonawcy korzystniejszą ofertę cenowo, a zważywszy, że 

laboratorium Zamawiającego jest zarządzane przez doświadczona kadrę nie zachwieje powyższe działanie pracą 

diagnostów. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

Pytanie nr 8: 

Dotyczy Pakiet 1, poz. 5 – odczynnik anty D: czy Zamawiający wymaga zaoferowania odczynnika monoklonalnego 

anty-D IgM +IgG wykrywającego odmiany DVI. 

Odpowiedź:  

Jeden z zaoferowanych odczynników do wykrywania antygenu D z układu Rh powinien wykrywać odmianę DIV, a 

drugi odczynnik nie powinien jej wykrywać. 

 

Pytanie nr 9: 

Dotyczy Pakiet 1, poz. 10 – odczynnik anty IgG do PTA: wnosimy o dopuszczenie w pozycji 10, pakietu 1 odczynnika 

monowalentnego anty-IgG jako produktu równoważnego dla odczynnika anty-IgG zgodnie z art. 29 pzp ust. 1 do 3 

oraz będzie zgodny z art. 29 art. 30 Pzp oraz ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. Zgodnie z 

publikacja IHiT wskazuje się na odczynniki monoswoiste anty IgG bez wskazania, że wymaga się monoklonu lub 
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surowicy -bowiem zgodnie z ustawa o wyrobach medycznych oraz publikacją IHiT personel powinien stosować się 

do instrukcji używania producenta. Ponadto odczynnik monoklonalny anty-IgG oraz odczynnik monowalentny anty-

IgG charakteryzuje się jednakowymi technicznymi właściwościami tzn. są jednakowego rodzaju bowiem zawierają 

jednorodne klasy immunoglobulin IgM o swoistości IgG oraz tożsamą instrukcję używania. Pragniemy wskazać 

Kierownikowi Zamawiającego, że odczynnik monowalentny anty-IgG jest zgodny z normami, zatem posiada CE co 

potwierdza, że jest produktem akceptowalnym, właściwie spełnia przeznaczenie na ryku UE. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie „monowalentnego odczynnika anty-IgG”.  

 

Pytanie nr 10: 

Pakiet 1, poz. 7 - odczynnik anty D do kontroli PTA: prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga 

zaoferowania odczynnika anty D do wykonania próby kontrolnej w teście PTA. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zaoferowania odczynnika anty D do wykonania próby kontrolnej w teście PTA. 

 

Pytanie nr 11: 

Dotyczy Pakiet 1: czy Zamawiający wymaga zaoferowania odczynników, które są zgodne z Dyrektywą 98/79/WE, 

która jest obligatoryjna dla wszystkich producentów w UE (zgodnie z SIWZ Zamawiający dopuścił możliwość 

składania ofert przez podmioty mające swoją siedzibę poza granicami RP), odczynniki posiadają znak CE zgodnie z 

Dyrektywą 98/79/WE i są zgodnie z art. 58 ustawy o wyrobach medycznych, zgłoszone do obrotu w Polsce, przez co 

Zamawiający zgodnie z SIWZ nie ograniczy dostępu do niniejszego postępowania przetargowego produktów 

pochodzących z UE. 

Odpowiedź: 

Zamawiający zgodnie z SIWZ wymaga aby oferowane produkty były dopuszczone do obrotu i stosowania w 

placówkach służby zdrowia, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2015.876 j.t.) 

i posiadały stosowne certyfikaty, deklaracje zgodności lub inne dokumenty wymagane przez polskie prawo. 

 

Pytanie nr 12: 

Dotyczy Pakietu 1 – próbki do poz. 14: wnosimy o odstąpienie od wymagania załączenia próbek wymaganych dla 

oferowanego asortymentu w Pakiecie 1 (SIWZ, pkt. 13.3.4) lub wskazanie niezależnej uprawnionej strony 

(laboratorium akredytowane zgodnie z ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r.), która będzie 

wykonywała weryfikację jakościową, przesłanie procedury badania zgodnie z która będą oceniane próbki. 

Zamawiający wymaga od oferentów posiadania dokumentów, które potwierdzałyby jakość odczynników - zatem nie 

ma zasadności składania próbek celem ich przetestowania. Do obrotu wprowadzone są odczynniki, które spełniają 

wymogi ustawy o wyrobach medycznych dnia 20 maja 2010r. tzn. posiadają znak CE lub są zarejestrowane jako 

wyrób medyczny. Zamawiający nie ma podstaw, aby powtórnie badać odczynniki (tym bardziej, że takie badanie 

powinno być wykonane przez stronę trzecią) i podważać opinię instytucji, zatem nie ma takiej potrzeby. Ustawa z 
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dnia 30 sierpnia 2002 (z późniejszymi zmianami) o systemie zgodności narzuca standardy jakie musi spełniać 

laboratorium, aby mogło dokonać analizy jakościowej odczynnika, testu, probówek itd. Laboratorium 

Zamawiającego nie jest jednostką akredytowaną w zakresie oceny jakości i zgodności odczynników do serologii 

grup krwi. Ocena jakości odbywa się w warunkach sprzyjających rzetelnej ocenie wyrobu i procesów ich 

wytwarzania, przez kompetentne i niezależne podmioty. Zgodnie z art. 4 powołanej ustawy w procesie oceny 

zgodności uczestniczą producenci, ich upoważnieni przedstawiciele, importerzy, jednostki certyfikujące, jednostki 

kontrolujące oraz laboratoria. Odnosi się to do laboratorium badawczego, spełniającego określone warunki, 

akredytowane niezależne od dostawcy i odbiorcy. Laboratorium Zamawiającego nie spełnia warunku ostatniego, 

jaki został narzucony ustawą gdyż jest „laboratorium odbiorcy”. Oznacza to, że dokonanie jakiejkolwiek oceny 

jakości nie powinno mieć mocy wiążącej i nie może równocześnie stanowić kryterium oceny ofert. Zważając na 

powyższe wymóg złożenia wraz z ofertą Zamawiającemu próbek stanowi naruszenie norm prawnych wynikających z 

art. 29 i 30 ustawy PZP w związku z zapisami ustawy powołanej powyżej o systemie oceny zgodności. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający informuje, że sam będzie wykonywał weryfikację 

jakościową załączonych do ofert próbek.  

  

Pytanie nr 13: 

Dotyczy Pakiet 1, poz. 12-14 – krwinki: w celu złożenia porównywalnych i mierzalnych cenowo ofert oraz zgodnie z 

art. 29, ust. 1 ustawy cyt.: „Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą 

dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć 

wpływ na sporządzenie oferty” wnosimy o zmianę opisu przedmiotu zamówienia w poz. 12-14 poprzez podanie 

ilości ml wymaganych krwinek. Zgodnie z art. 34 ustawy Pzp Zamawiający ustalając wartość zamówienia był 

zobowiązany do posłużenia się ilościowym wskaźnikiem poszczególnych pozycji asortymentowych.       

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 14: 

Dotyczy Pakiet 1, poz. 15 - lektyna do dolichotestu: prosimy o doprecyzowanie jakiej lektyny Zamawiający wymaga i 

czy chodzi tu o zaoferowanie odczynnika dolichotest. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zaoferowania lektyny używanej w teście dolichotest do wykrywania A1. 

 

Pytanie nr 15: 

Dotyczy Pakietu 3: w związku z wymaganiem Zamawiającego w pkt. 5 cyt.: „Brak wymogu płukania krwinek po 

inkubacji w PTA” oraz wymaganiem zaoferowania odczynnika o niskiej sile jonowej do zawieszania krwinek 

czerwonych do kolumn zgodnie z zaleceniem producenta w poz. 2, czy Zamawiający wymaga zaoferowania krwinek 

do testów mikrokolumnowych na wymaganą ilość pojedynczych testów. Jeżeli nie wymaga to prosimy o podanie 
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jakich krwinek (od jakiego producenta) Zamawiający będzie używał do testów mikrokolumnowych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga zaoferowania krwinek do testów mikrokolumnowych na wymaganą ilość pojedynczych 

testów. Zamawiający na dzień udzielenia niniejszej odpowiedzi nie zna Dostawcy krwinek, z uwagi, że zostanie 

on wybrany w ramach pakietu nr 1 przedmiotowego postępowania.  

 

Pytanie nr 16: 

Dotyczy Pakietu 3: jeżeli Zamawiający wymaga zaoferowania krwinek do testów mikrokolumnowych, to w związku z 

powyższym również wymaga zaoferowania krwinek z min. 7 tygodniowym okresem ważności. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wymaga zaoferowania krwinek do testów mikrokolumnowych 

 

Pytanie nr 17: 

Dotyczy Pakietu 3: czy Zamawiający zgodnie z wymogiem zapewnienia pipety wymaga zaoferowania końcówek do 

pipety do badań na przewidzianą ilość zamówienia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający zgodnie z wymogiem zapewnienia pipety, wymaga zaoferowania przez wykonawcę końcówek do 

pipety do badań na przewidzianą ilość zamówienia. 

 

Pytanie nr 18: 

Dotyczy Pakietu 3: czy w związku ze specyfikacją asortymentową niezbędną do wykonania badań, Zamawiający 

dopuści możliwość sukcesywnych dostaw zgodnie z harmonogramem dostaw z możliwością dostaw pilnych w 

terminie 5 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia.   

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza.  

 

Pytanie nr 19: 

Dotyczy Pakietu 3, wymagania pkt 6 – raz do roku udział w zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości. Wnioskujemy o 

ujęcie udziału zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości badań do tabeli asortymentowo cenowej. Umowa w sprawie 

udzielenia zamówienia publicznego jest zawsze odpłatna i element związany z odpłatnością tego zobowiązania 

powinien stanowić część treści umowy. Warunek ten zawarty został już na początku ustawy w definicji pojęcia 

„zamówienie publiczne”. Nałożony przez ustawodawcę rygor odpłatności umów w sprawie zamówienia publicznego 

koreluje w tym zakresie z opisanymi w KC umowami. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego strony 

powinny dokładnie określić w umowie zagadnienie dotyczące zapłaty należności za zrealizowane przez wykonawcę 

zadania (wyroki KIO z 14 lipca 2009r. KIO/UZP 812/09, KIO/UZP 833/09). Zagadnienie odpłatności umów o 

zamówienie publiczne związane jest ze sposobem określania ceny za wykonanie zadania i to nie tylko w samej 

umowie, ale i w specyfikacji. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 PZP zmienia treść załącznika nr 2 do SIWZ w tym zakresie.  

 

Pytanie nr 20: 

Dotyczy Pakietu 3 - wykonawca zapewni na swój koszt wirówkę do kart i pipetę do nakrapiania odczynników i 

krwinek. Wnioskujemy o ujęcie w Pakiecie 3 dzierżawy wskazanego wyżej sprzętu do mikrometody w związku z 

odpłatnością umów wynikającą z ustawy Prawo zamówień publicznych.  

Odpowiedź:  

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 PZP zmienia treść załącznika nr 2 do SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie nr 21: 

Dotyczy SIWZ: czy zamawiający będzie sankcjonował (czyli uzna) prawo wykonawcy wynikające z §6 ust. 3 i ust. 4 

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od 

wykonawców oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane z dnia 19 lutego 2013r. (Dz.U.2013 poz. 231).  

Z ostrożności procesowej przy negatywnej odpowiedzi na pytanie wnosimy o unieważnienie postępowania w 

całości na postawie art. 93 ust 1 pkt 7. 

Odpowiedź:  

Zamawiający będzie sankcjonował (czyli uzna) prawo Wykonawcy wynikające z §6 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawców (…) w 

zakresie dokumentu, o którym mowa w pkt 9.8.2 SIWZ. 

 

Pytanie nr 22: 

Dotyczy SIWZ: zgodnie z zapisem w rozdziale III, pkt 3 czy Zamawiający wymaga zaoferowania odczynników w 

Pakietach 1 i 4 zgodnych z Dyrektywa 98/79/WE, która jest obligatoryjna dla wszystkich producentów w UE, i 

zgodnie z art. 58 ustawy o wyrobach medycznych, zgłoszonych do obrotu w Polsce. 

Odpowiedź:  

Zamawiający zgodnie z SIWZ wymaga aby oferowane produkty były dopuszczone do obrotu i stosowania w 

placówkach służby zdrowia, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2015.876 j.t.)  

i posiadały stosowne certyfikaty, deklaracje zgodności lub inne dokumenty wymagane przez polskie prawo. 

 

Pytanie nr 23: 

Dotyczy Pakietu 1 i 3: czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie aktualnych instrukcji użytkowania 

zaoferowanego asortymentu w języku polskim przy pierwszej dostawie zawierających wszystkie niezbędne do 

bezpośredniego użytkowania informacje, informacje dotyczące magazynowania i przechowywania zaoferowanego 

asortymentu w formie książkowej, co pozwoli na obniżenie kosztów realizacji zamówień w zakresie zaoferowanym 

przez wykonawcę. 

Odpowiedź:  
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Zamawiający wyraża zgodę jednak nie wymaga. 

 

Pytanie nr 24: 

Dotyczy pakietu nr 3: czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczanie mikrokart zawierających 8 kolumn na jednej 

karcie. 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę na dostarczanie mikrokart zawierających 8 kolumn na jednej karcie. 

 

Pytanie nr 25: 

Dotyczy Pakiet 3 Testy z zakresu immunoserologii transfuzjologicznej: prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający 

wymaga, aby oferowana wirówka posiadała wyjmowany bez użycia narzędzi rotor w celu łatwej dezynfekcji komory 

wirowania. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wymaga, aby oferowana wirówka posiadała wyjmowany bez użycia narzędzi rotor w celu łatwej 

dezynfekcji komory wirowania. 

 

Pytanie nr 26: 

Dotyczy Pakiet 3 Testy z zakresu immunoserologii transfuzjologicznej: prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający 

wymaga, aby użyczana zgodnie z wymogiem wirówka do kart posiadała wymiary nie większe niż 32x32 cm 

[szerokość]x[głębokość]. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wymaga, aby użyczana zgodnie z wymogiem wirówka do kart posiadała wymiary nie większe 

niż 32x32 cm [szerokość] x [głębokość]. 

 

Pytanie nr 27: 

Dotyczy Pakiet 3 Testy z zakresu immunoserologii transfuzjologicznej: czy wymagana raz do roku 

zewnątrzlaboratoryjna kontrola jakości winna być międzynarodowa i posiadała możliwość wpisywania wyników 

online. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wymaga. 

 

Pytanie nr 28: 

Dotyczy Pakiet 3 Testy z zakresu immunoserologii transfuzjologicznej: w związku z wymogiem zapewnienia na koszt 

Wykonawcy pipety prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga, aby uwzględnić w ofercie (wycenić) 

niezbędne końcówki do oferowanej pipety. 

Odpowiedź:  

Zamawiający wymaga, aby uwzględnić w ofercie (wycenić) niezbędne końcówki do oferowanej pipety. 



9 

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 PZP zmienia treść załącznika nr 2 do SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie nr 29: 

Dotyczy Pakiet 3 Testy z zakresu immunoserologii transfuzjologicznej: czy Zamawiający wymaga aby odczynnik o 

niskiej sile jonowej do zawieszania krwinek czerwonych był ważny minimum 6 miesięcy od daty otwarcia 

opakowania. 

Odpowiedź:  

Zamawiający wymaga, aby odczynnik o niskiej sile jonowej do zawieszania krwinek czerwonych był ważny 

minimum 6 miesięcy od daty otwarcia opakowania. 

 

Pytanie nr 30: 

Czy w pakiecie 2 poz. 1 Zamawiający ma na myśli test immunochromatograficzny wykrywający antygeny. Czy też 

chodzi o test wykrywający przeciwciała IgA, IgM, IgG. 

Odpowiedź:  

Zamawiający ma na myśli test immunochromatograficzny wykrywający antygeny. 

 

Pytanie nr 31: 

Czy w pakiecie 2 poz. 1 Zamawiający odstąpi od wymogu kontroli dodatniej dla testu. 

Odpowiedź:  

Zamawiający odstąpi od wymogu kontroli dodatniej dla testu. 

 

Pytanie nr 32: 

Czy w pakiecie 8 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 2 opakowań testów po 20 szt. z okresem ważności 1 

roku. 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie 2 opakowań testów po 20 szt. z okresem ważności 1 roku. 

 

Pytanie nr 33: 

Dotyczy Opisu przedmiotu zamówienia pkt 3.4.5 Prosimy o wyrażenie zgody, by dostawa towaru odbywała się 

transportem zleconym przez Wykonawcę, na koszt i ryzyko Wykonawcy (...). 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie nr 34: 

Dotyczy Załącznika nr 2 do siwz Pakiet nr 11: prosimy o wyjaśnienie czy pod określeniem „System chłodzenia 

odczynników na pokładzie” należy rozumieć taki system chłodzenia, który jest zgodny z rekomendacjami 

producenta opisanymi w instrukcji obsługi. 
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Odpowiedź:  

Pod określeniem „System chłodzenia odczynników na pokładzie” należy rozumieć taki system chłodzenia, który 

jest zgodny z rekomendacjami producenta opisanymi w instrukcji obsługi. 

 

Pytanie nr 35: 

Prosimy o wyrażenie zgody by przydatność do użycia odczynników i kalibratorów wynosiła 3-6 miesięcy. 
Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

Pytanie nr 36: 

Prosimy o zmianę kryterium przyznawania punktów dla materiału kontrolnego wieloparametrowego. Zamawiający 

deklaruje oznaczanie 25 parametrów, więc gradacja "dla 15-30 odczynników" i "więcej niż 30 odczynników" jest 

niezrozumiała. Proponujemy opis:  

- zaoferowanie wyłącznie kontroli jednoparametrowych: 0,00 pkt 

- zaoferowanie zarówno kontroli wieloparametrowych jak i jednoparametrowych: 2 pkt 

- zaoferowanie wyłącznie kontroli wieloparametrowych: 4 pkt 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie zmienia kryterium przyznawania punktów dla materiału kontrolnego wieloparametrowego. 

 

Pytanie nr 37: 

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie testu do oznaczenia całkowitej 25 hydroksywitaminy D (Total). 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę.  

 

Pytanie nr 38: 

Prosimy o wyrażenie zgody, by odczynniki i materiały zużywalne nie były kompatybilne między analizatorem 

immunologicznym oraz urządzeniem zastępczym, ponieważ oba aparaty pracują w oparciu o inne technologie. 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 PZP zmienia treść załącznika nr 2 do SIWZ w 

tym zakresie. 

 

Pytanie nr 39: 

W celu prawidłowego przygotowania oferty prosimy o podanie ile oznaczeń troponiny będzie wykonywane na 

urządzeniu zastępczym. 

Odpowiedź:  

Około 30 oznaczeń.  
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Pytanie nr 40: 

Pytanie do pakietu nr 9: zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 

kapilar dedykowanych do oferowanego analizatora z heparyną litowo sodową. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

Pytanie nr 41: 

Dot.: Załącznik nr 7b do SIWZ: 

1) Par. 3 ust. 4: czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu – „Zmniejszenie nie może przekraczać 20% 

całkowitej wartości umowy”, 

2) Par. 3 ust. 6 czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wyrażenia „natychmiastowej” sformułowaniem „w 

ciągu 7 dni”. Uzasadnienie: zmiana zapisu będzie sprzyjała jasnemu ukształtowaniu obowiązków stron. 

3) Par. 3 ust. 7: prosimy o modyfikację zapisu aby skorzystanie z zakupu interwencyjnego opisanego w par. 3 

ust. 8 wykluczało zastosowanie kar umownych. 

4) Par. 5 ust. 1 pkt a): czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ,,7'' na ,,14'', 

5) Par. 5 ust. 1 pkt d): czy Zamawiający odstąpi od wymogu ubezpieczenia aparatury określonego w par. 5 

ust. 1 pkt d). Uzasadnienie: ubezpieczenie urządzenia leży w strefie autonomicznych uprawnień 

Wykonawcy jako właściciela przedmiotu dzierżawy, dlatego umowa pomiędzy Wykonawcą a 

Zamawiającym nie powinna regulować tej kwestii. 

6) Par. 5 ust. 3 pkt 1/ i 2/: czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ,,bezpłatne'' i ,,bezpłatny'' na ,,w ramach 

czynszu dzierżawnego'', 

7) Par. 7 ust. 1 i 2: czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia 

faktury, 

8) Par. 9 ust. 1: czy Zamawiający wyrazi zgodę na nadanie brzmienia: ,,Zamawiający może żądać od 

Wykonawcy zapłaty następujących kar umownych'', 

9) Par. 10 ust. 2 pkt b): czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie dotychczasowego zapisu brzmieniem: 

„W przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w okresie obowiązywania umowy, w szczególności 

zmiany stawek podatku VAT, od dnia obowiązywania nowej stawki do cen netto objętych umową 

doliczany będzie podatek VAT według nowej stawki. Zmiana, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie 

stanowi zmiany umowy i nie wymaga aneksu”, 

10) Par. 13: 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. 

Odpowiedź:  

1) Zamawiający nie wyraża zgody. 

2) Zamawiający nie wyraża zgody. 

3) Zamawiający nie wyraża zgody. 
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4) Zamawiający nie wyraża zgody. 

5) Zamawiający nie wyraża zgody. 

6) Zamawiający nie wyraża zgody. 

7) Zamawiający nie wyraża zgody. 

8) Zamawiający nie wyraża zgody. 

9) Zamawiający nie wyraża zgody. 

10) Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 42: 

Czy Zamawiający w pakiecie 2 wymaga, aby zaoferowane zestawy do testu Waaler-Rose zawierały karty do testów i 

patyczki do mieszania w ilości odpowiadającej deklarowanej ilości badań w opakowaniu. 

Odpowiedź:  

Zamawiający w pakiecie nr 2 wymaga, aby zaoferowane zestawy do testu Waaler-Rose zawierały karty do testów 

i patyczki do mieszania w ilości odpowiadającej deklarowanej ilości badań w opakowaniu. 

 

Pytanie nr 43: 

Czy Zamawiający w pakiecie 2 w pozycji 3 w celu uzyskiwania wiarygodnych wyników wymaga dostarczenia kontroli 

dodatniej i ujemnej w postaci płynnej (po 1 ml każdej) do zestawu do wykrywania krwi utajonej w kale. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wymaga w pakiecie nr 2 w pozycji 3 dostarczenia kontroli dodatniej i ujemnej w postaci płynnej 

(po 1 ml każdej) do zestawu do wykrywania krwi utajonej w kale. 

 

Pytanie nr 44: 

Czy Zamawiający w pakiecie 2 w pozycji 3 oczekuje zaoferowania testu o czułości 40 ng/ml. 

Odpowiedź:  

Zamawiający w pakiecie nr 2 w pozycji 3 wymaga zaoferowania testu o czułości 40 ng/ml. Zamawiający na 

podstawie art. 38 ust. 4 PZP zmienia treść załącznika nr 2 do SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie nr 45: 

Czy Zamawiający w pakiecie 2 w pozycji 1 umieszczając zapis „jednocześnie posiadające kontrolę dodatnią testu” 

oczekuje testu posiadającego wbudowaną kontrolę wskazującą na prawidłowe wykonanie testu i odpowiednią 

reaktywność odczynników. 

Odpowiedź:  

Zamawiający w pakiecie nr 2 w pozycji 1 oczekuje zaoferowania testu posiadającego wbudowaną kontrolę 

wskazującą na prawidłowe wykonanie testu i odpowiednią reaktywność odczynników. 

 

Pytanie nr 46: 
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Dotyczy pakietów 1-2: czy w celu potwierdzenia, że oferowane produkty spełniają wymogi graniczne oraz w celu 

identyfikacji zgodności dostaw z oferowanymi produktami Zamawiający oczekuje dołączenia ulotek do oferty lub 

podania nr katalogowych/producenta w formularzu asortymentowo-cenowym, tak jak to ma miejsce w 

formularzach dla pozostałych pakietów. 

Odpowiedź:  

Zamawiający w zakresie pakietu nr 1÷2 nie wymaga załączenia do oferty ulotek lub podania nr 

katalogowych/producenta w formularzu asortymentowo-cenowym. 

 

Pytanie nr 47: 

Dotyczy SIWZ, Pkt. 3.4.4: prosimy o wykreślenie zwrotu „telefonicznie” i usunięcie możliwości składania zamówień 

telefonicznie jako nie odpowiedniej formy, biorąc pod uwagę brak możliwości po stronie Wykonawcy weryfikacji 

poprawności składanych zamówień i osoby składającej zamówienia. Proponujemy gdy zamówienia każdorazowo 

były składane faxem lub emailem. 

Odpowiedź:  

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 PZP zmienia treść pkt 3.4.4 SIWZ oraz §3 ust. 1 załącznika nr 7 a i 7b do 

SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie nr 48: 

Dotyczy SIWZ, Pakiet nr 10, Formularz asortymentowo-cenowy (Załącznik nr 2 do SIWZ), Tabela Parametry 

graniczne, pkt. 14: czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie po słowach „usunięcie awarii do 24 godzin” 

wyrażenia „w dni robocze”. 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 PZP zmienia treść załącznika nr 2 do SIWZ w 

tym zakresie. 

 

Pytanie nr 49: 

Dotyczy SIWZ, Umowa – wzór - Załącznik nr 7b do SIWZ: prosimy o wykreślenie zwrotu „zgodnie z telefonicznym 

zgłoszeniem składanym przez Zamawiającego wg jego bieżących potrzeb, każdorazowo potwierdzonych” i usunięcie 

możliwości składania zamówień telefonicznie jako nie odpowiedniej formy, biorąc pod uwagę brak możliwości po 

stronie Wykonawcy weryfikacji poprawności składanych zamówień i osoby składającej zamówienia. Proponujemy 

zapis: „zgodnie z zamówieniem składanym przez Zamawiającego według bieżących potrzeb faksem (na 

numer .......................), emailem (na adres .....................................)”.  

Jednocześnie prosimy o doprecyzowanie zapisu dotyczącego składania zamówień. Proponujemy następujący zapis: 

„Minimalne dane niezbędne do prawidłowego zamówienia Odczynników to: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa 

handlowa i numer katalogowy zamawianych produktów, ilość, cena lub wskazanie właściwej umowy handlowej, 

miejsce dostawy oraz oczekiwana data dostawy. W przypadku materiału kontrolnego, niezbędną informacją jest 

również numer zamawianej serii (LOT), zgodnie z harmonogramem dostaw. Czas realizacji zamówienia biegnie od 
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momentu jego skutecznego dotarcia do Wykonawcy.” Powyższy zapis umożliwia zapewnienie pod względem 

technicznym ciągłości dostaw do Zamawiającego. Nieprecyzyjne wskazanie przedmiotu zamówienia wymaga 

dodatkowego kontaktu z Zamawiającym. Ze względu na dyspozycyjność osoby upoważnionej do składania 

zamówień przez Zamawiającego, może prowadzić w konsekwencji do opóźnień dostaw. Powyższy zapis stanowi 

gwarancję Wykonawcy do rzetelnego wywiązania się z zobowiązań dotyczących dostaw Odczynników względem 

Zamawiającego – umożliwia precyzyjne planowanie oraz zapewnia pewność dostaw, pogłębiając wzajemne 

zaufanie obu stron umowy. 

Odpowiedź:  

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 PZP zmienia treść pkt 3.4.4 SIWZ oraz §3 ust. 1 załącznika nr 7 a i 7b do 

SIWZ w zakresie sposobu składania zamówienia. 

Ponadto Zamawiający wskazuje, że minimalne dane niezbędne do prawidłowego zamówienia Odczynników to: 

nazwa i adres Zamawiającego, nazwa handlowa i numer katalogowy zamawianych produktów, ilość lub 

wskazanie właściwej umowy handlowej, miejsce dostawy. 

 

Pytanie nr 50: 

Dotyczy SIWZ, Umowa - wzór - Załącznik nr 7b do SIWZ: 

1) §3 ust. 7 i §4 ust. 5: prosimy o modyfikację ww. postanowienia poprzez dodanie zdania w następującym 

brzmieniu: „Przed zastosowaniem jednak powyższego środka, Zamawiający zobowiązany jest wezwać 

Wykonawcę do spełnienia świadczenia, wyznaczając mu odpowiedni termin do wykonania obowiązku 

umownego”, 

2) §4 ust. 5: prosimy o poprawienie omyłki, gdyż zamiast „§10 ust. 1 lit. d) umowy” winno być „§9 ust. 1 lit. 

d) umowy”, 

3) §5 ust. 1 pkt. a): czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie aparatu w terminie do 7 dni roboczych od 

daty podpisania umowy. Umowa uzyskuje moc obowiązującą w chwili podpisania przez obie strony, w 

sytuacji gdy jest podpisywana w trybie korespondencyjnym, nie zostaje podpisana przez obie strony 

jednocześnie, lecz dopiero po złożeniu ostatniego podpisu, a zatem termin na dostawę analizatora winien 

biec od daty podpisania nie zawarcia umowy, a także winny to być dni robocze, 

4) §5 ust. 2: czy Zamawiający wyrazi zgodę na zapis w brzmieniu: „lub zapewni na czas niezbędny do 

wykonania naprawy, możliwość przeprowadzenia badań w innym laboratorium”, 

5) §5 ust. 3 pkt. b): czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie po słowach „w ciągu 24 godzin” wyrażenia 

„w dni robocze”, 

6) §6: prosimy o dodanie postanowienia w następującym brzmieniu: „Na wypadek zwłoki Zamawiającego w 

zapłacie ceny zakupu ponad 60 dni licząc od terminu zapłaty, Wykonawca będzie uprawniony do 

powstrzymania się ze spełnieniem obowiązku kolejnych dostaw do dnia zapłaty całości zaległych 

należności”. 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. 490 KC gdy spełnienie świadczenia przez drugą stronę staje się 
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wątpliwe ze względu na jej stan majątkowy, strona zobowiązana do wcześniejszego świadczenia może 

powstrzymać się z jego spełnieniem do czasu gdy druga strona zaofiaruje świadczenie wzajemne lub nie 

da stosownego zabezpieczenia, 

7) §7 ust. 1: prosimy o odpowiednią modyfikację ww. postanowienia poprzez zastąpienie zapisu „w terminie 

60 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy” wyrażeniem „w terminie 

60 dni od dnia wystawienia faktury. Jeżeli Zamawiający otrzyma fakturę po upływie 7 dni od daty jej 

wystawienia, termin płatności liczy się od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego”, 

8) §7 ust. 2: czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu „na podstawie faktury wystawionej przez 

Wykonawcę po zakończeniu danego miesiąca kalendarzowego” na zapis w brzmieniu: „na podstawie 

faktury VAT wystawianej przez Wykonawcę ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego”. Zmiany 

powyższe podyktowane są stricte kwestiami księgowymi, 

9) §8: Prosimy o uzupełnienie postanowienia zapisem w brzmieniu: „(..) lub do wyczerpania całkowitej 

wartości umowy, zgodnie z załącznikiem nr ...... do umowy”, 

10) §9 ust. 2: zwracamy uwagę na kwestię potrącania kar umownych z wynagrodzenia. Proponujemy 

usunięcie tego zapisu. Zasadne byłoby, aby Wykonawca znał ewentualną kwotę kary umownej przed jej 

potrąceniem i ewentualnie mógł wówczas wyrazić zgodę na jej potrącenie z wynagrodzenia. Takie 

automatyczne i jednostkowe „potrącanie” może prowadzić do licznych błędów. W konsekwencji prosimy 

o dodanie zapisu w brzmieniu: „W takim wypadku potrącenie dokonane będzie przez pisemne 

oświadczenie złożone Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury 

VAT. W przypadku złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o potrąceniu kwoty z tytułu naliczonych 

kar umownych, należne wynagrodzenie wypłacane Wykonawcy pomniejszone zostanie o tę kwotę”, 

11) §9: Prosimy o uzupełnienie zapisu poprzez dodanie zdania: „Obowiązek naliczania kar umownych nie 

dotyczy okoliczności, gdy Wykonawca wstrzyma kolejne dostawy na skutek zwłoki Zamawiającego w 

zapłacie ceny zakupu ponad 60 dni licząc od terminu zapłaty”. 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. 

490 KC gdy spełnienie świadczenia przez drugą stronę staje się wątpliwe ze względu na jej stan 

majątkowy, strona zobowiązana do wcześniejszego świadczenia może powstrzymać się z jego spełnieniem 

do czasu gdy druga strona zaofiaruje świadczenie wzajemne lub nie da stosownego zabezpieczenia, 

12) §9: Prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia wzoru umowy poprzez dodanie zapisu w brzmieniu: 

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części 

umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego, z wyłączeniem 

okoliczności, o której mowa w §11 ust. 1 niniejszej umowy”, 

13) §9: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Łącznie wysokość kar 

umownych nie może przekroczyć 10% wartości umowy”, 
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14) §13 ust. 1 lit. b): Prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia wzoru umowy poprzez dodanie zapisu w 

brzmieniu: „za wyjątkiem okoliczności, gdy nieterminowa realizacja dostaw, wynika z faktu że 

Zamawiający zalega z płatnościami za dostarczony towar ponad 60 dni licząc od terminu zapłaty”, 

15) §13: Prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia wzoru umowy poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:  

„1. Wykonawca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Zamawiający zalega z 

zapłatą wynagrodzenia za okres dłuższy niż sześć miesięcy. 

2.Ponadto każda ze stron ma prawo wypowiedzieć umowę, z zachowaniem 30-dniowego okresu 

wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, za pomocą pisemnego oświadczenia 

przekazanego drugiej stronie wraz z podaniem podstawy prawnej i przyczyny uzasadniającej rozwiązanie 

niniejszej umowy”.  

Na postawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych prosimy o uzupełnienie 

wzoru umowy poprzez dodanie postanowień w brzmieniu: 

„1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o charakterze 

organizacyjnym, ekonomicznym i technicznym mogących stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa 

Zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. 

U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), jak również zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) oraz ustawy z 

dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228ze zm.), w tym w 

szczególności do: 

a) ochrony i zabezpieczenia danych zgodnie z wymogami ustaw, 

b) przetwarzania informacji i danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w umowie, 

c) zachowania w tajemnicy danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją umowy 

d) zwrotu  wszelkich  zawierających  dane  osobowe   nośników danych   przekazanych   przez 

Zmawiającego oraz trwałego zniszczenia wszystkich ich kopii, 

e) niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o każdym przypadku naruszenia bezpieczeństwa 

danych. 

2. Zachowanie poufności informacji, o których mowa w ust.1 obowiązuje Wykonawcę także po 

rozwiązaniu umowy. 

3. Naruszenie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 powoduje odpowiedzialność Wykonawcy za szkodę 

wyrządzoną Zamawiającemu (na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego) oraz stanowi podstawę do 

rozwiązania niniejszej umowy przez Zamawiającego z zachowaniem 14dniowego okresu wypowiedzenia”. 

Odpowiedź:  

1) Zamawiający nie zmienia treści załącznika nr 7b do SIWZ w zakresie objętym treścią zapytania.  

2) Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 PZP zmienia treść załącznika nr 7b 

do SIWZ w tym zakresie. 

3) Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 PZP zmienia treść załącznika nr 7b 

do SIWZ w tym zakresie. 
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4) Zamawiający nie zmienia treści załącznika nr 7b do SIWZ w zakresie objętym treścią zapytania.  

5) Zamawiający nie zmienia treści załącznika nr 7b do SIWZ w zakresie objętym treścią zapytania.  

6) Zamawiający nie zmienia treści załącznika nr 7b do SIWZ w zakresie objętym treścią zapytania.  

7) Zamawiający nie zmienia treści załącznika nr 7b do SIWZ w zakresie objętym treścią zapytania.  

8) Zamawiający nie zmienia treści załącznika nr 7b do SIWZ w zakresie objętym treścią zapytania.  

9) Zamawiający nie zmienia treści załącznika nr 7b do SIWZ w zakresie objętym treścią zapytania.  

10) Zamawiający nie zmienia treści załącznika nr 7b do SIWZ w zakresie objętym treścią zapytania.  

11) Zamawiający nie zmienia treści załącznika nr 7b do SIWZ w zakresie objętym treścią zapytania.  

12) Zamawiający nie zmienia treści załącznika nr 7b do SIWZ w zakresie objętym treścią zapytania.  

13) Zamawiający nie zmienia treści załącznika nr 7b do SIWZ w zakresie objętym treścią zapytania.  

14) Zamawiający nie zmienia treści załącznika nr 7b do SIWZ w zakresie objętym treścią zapytania.  

15) Zamawiający nie zmienia treści załącznika nr 7b do SIWZ w zakresie objętym treścią zapytania.  

 

Pytanie nr 51: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na pozostawienie w formularzu ofertowym zapisów dotyczących tylko tych zadań, 

na które Wykonawca będzie składał ofertę. Pozostałe pakiety zostaną usunięte. 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę na pozostawienie w formularzu ofertowym zapisów dotyczących tylko tych pakietów, 

na które Wykonawca będzie składał ofertę (zapisy te należy usunąć lub odpowiednio przekreślić lub wskazać, że 

„nie dotyczy”). Niniejsze dotyczy również formularza asortymentowo-cenowego.  

 

Pytanie nr 52: 

Dotyczy pakietu nr 6: czy Zamawiający wymaga, aby oferowane produkty pochodziły od jednego producenta, przez 

co zapewni Zamawiającemu właściwą kontrolę nad procesem diagnostycznym (kontrola jakości) oraz nad 

powtarzalnością metody. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wymaga, aby oferowane produkty pochodziły od jednego producenta. 

 

Pytanie nr 53: 

Dotyczy pakietu nr 6: czy Zamawiający wymaga, aby pasek z gradientem stężeń zawierał 30 wartości MIC na skali, 

co dwukrotnie zwiększy dokładność oznaczeń. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wymaga. 

 

Pytanie nr 54: 

Dotyczy pakietu nr 6: czy Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentacji co do zastosowania produktu w 

diagnostyce danego organizmu z uwzględnieniem warunków hodowli, inokulum, temperatury hodowli, podłóż 
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hodowlanych oraz prawidłowych wartości kontroli jakości, a także zakresu wartości MIC wg EUCAST dla bakterii i 

mechanizmów oporności. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wymaga. 

 

Pytanie nr 55: 

Dotyczy pakietu nr 6: czy przez zapis, że oferowane produkty muszą posiadać opinię Krajowego Ośrodka 

Referencyjnego Lekowrażliwości Drobnoustrojów - KORLD Warszawa, Zamawiający wymaga dołączenia opinii 

pozytywnej (obejmującej opis wykorzystania produktu, przydatności w diagnostyce mikrobiologicznej, jakości 

uzyskanych wyników dla bakterii tlenowych, beztlenowych, trudno rosnących, prątków, grzybów 

drożdżopodobnych oraz pleśni) Krajowego konsultanta w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej. 

Odpowiedź:  

Zamawiający zmienia treści pkt 9.8.2 SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie: „Pozytywna Opinia 

(obejmująca opis wykorzystania produktu, przydatności w diagnostyce mikrobiologicznej, jakości uzyskanych 

wyników dla bakterii tlenowych, beztlenowych, trudno rosnących, prątków, grzybów drożdżopodobnych oraz 

pleśni) Krajowego Ośrodka Referencyjnego Lekowrażliwości Drobnoustrojów - KORLD Warszawa - Krajowego 

konsultanta w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej - dotyczy pakietu nr 6”. 

 

Pytanie nr 56: 

Dotyczy pakietu nr 6 zał. nr 2 kolumna pt.: „Trwałość produktu w stanie do użycia od momentu dostawy”. Czy 

Zamawiający dopuści złożenie oferty na paski z minimalnym terminem ważności 7 miesięcy. 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści złożenie oferty na paski z minimalnym terminem ważności 7 miesięcy. 

 

Pytanie nr 57: 

Dotyczy pakietu nr 6 zał. nr 2: czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczania do każdej dostawy certyfikatów 

kontroli jakości, jeśli Wykonawca udostępni stronę internetową, na której będą się znajdowały wymagane 

dokumenty i do której Zamawiający będzie miał całodobowy dostęp. Uzasadnienie: Na powyższej stronie 

internetowej znajdują się aktualne certyfikaty kontroli jakości do danych serii odczynników, instrukcje wykonania 

testów w języku polskim, deklaracje zgodności, karty charakterystyk substancji niebezpiecznych w języku polskim, 

dostępne dla Zamawiającego całodobowo. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie odstępuje od wymogu dostarczania do każdej dostawy certyfikatów kontroli jakości. 

 

Pytanie nr 58: 

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu telefonicznych zgłoszeń zamówień i odpowiednio zmodyfikuje SIWZ 

dopuszczając zgłaszanie zamówień pisemnie: drogą faksową lub elektroniczną. Uzasadnienie: Wykonawca nie jest w 
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stanie ustalić tożsamości osoby uprawnionej do składania zamówień po Stronie Zamawiającego. 

Odpowiedź:  

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 PZP zmienia treść pkt 3.4.4 SIWZ oraz §3 ust. 1 załącznika nr 7 a i 7b do 

SIWZ w zakresie sposobu składania zamówienia. 

 

Pytanie nr 59: 

Pytania do umowy „zał. 7 a”: 

1) §5 ust. 1: czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: „Każdorazowo, za częściowe 

wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wg cen jednostkowych 

określonych w załączniku nr 1 do umowy i ilości dostarczonych i odebranych przez Zamawiającego 

wyrobów, w terminie do 60 dni licząc od dnia prawidłowego wystawienia faktury”, 

2) §6 ust. 3: czy Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie zapisu w taki sposób aby wady ilościowe 

musiały być zgłoszone w terminie 7 dni liczonych od daty dostawy. Uzasadnienie: Wykonawca prosi o 

modyfikację zapisu oraz zróżnicowanie terminów przeznaczonych na zgłaszanie reklamacji jakościowych i 

ilościowych. Przy pierwotnym brzmieniu zapisu Zamawiający miał prawo zgłosić braki ilościowe nawet po 

upływie kilku miesięcy od daty dostawy. W jaki sposób Zamawiający wyobraża sobie po 5 miesiącach od 

daty dostarczenia towaru możliwość zgłoszenia reklamacji ilościowej. Reklamacja taka winna być 

zgłaszana niezwłocznie. Proponujemy określenie terminu 7 dni - jest to termin realny i wystarczająco długi 

dla pracowników Zamawiającego na dokonanie oceny zgodności ilościowej. 

3) §8 ust. 1 lit a): czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę sposobu obliczania kary na 0,3 % wartości netto 

zamówionego a niedostarczonego w terminie towaru, 

4) §8 ust. 1 lit c): czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 5%. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie zmienia treści załącznika nr 7a do SIWZ w zakresie objętym treścią zapytania.  

 

Ponadto Zamawiający wskazuje: 

1) w przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje przedmiot zamówienia dopuszczony przez Zamawiającego 

niniejszymi odpowiedziami, należy zamieścić pod formularzem asortymentowo-cenowym w danym 

pakiecie do którego przystępuje Wykonawca odpowiednią adnotację, 

2) niniesze odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w 

przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem 

udzielonych przez Zamawiajacego odpowiedzi.  

 

 

Z poważaniem 

Mariusz Misiuna 
p.o. Dyrektora 

 


