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DZP 3320.25.21            Zamość, dnia 24 maja 2021 r. 

 

 

 

 

Dotyczy: wyjaśnienie  treści SWZ.  

 

 

 

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II                              

w Zamościu  ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 

września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych udostępnia treść zapytań wraz                            

z wyjaśnieniami treści SWZ opracowanej do postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na dostawę odczynników i innych niezbędnych produktów wraz z dzierżawą 

analizatorów/aparatów do Pracowni Mikrobiologii.   

 

1. „Zadanie 8, pozycja 5: Czy Zamawiający zgodzi się na testy o czułości diagnostycznej 

98,2% względem metody qPCR ?”  

Wyjaśnienie: Tak. 

 

2. „Zadanie 8, pozycja 8: Czy Zamawiający zgodzi się testy immunochromatograficzne               

z 3 miejscami dozowania próbki? Jedno miejsce dozowania próbki nie ma żadnego 

znaczenia dla jakości testu i wygody wykonania i stanowi opis techniczny konkretnego 

producenta.  W przypadku braku zgody, prosimy o wydzielenie niniejszej pozycji               

do osobnego zadania.” 

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ. 

 

3. Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów                           

z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku? 

Zgodnie, bowiem z najnowszą linią orzecznictwa dopuszcza się podawanie cen                              

z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, 

cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną 

(nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki końcówki, czy szkiełka). 

(Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06). 

Wyjaśnienie: W przypadku braku możliwości zakupu jednej sztuki danego wyrobu, 

Wykonawca w ofercie cenowej jako jednostkę miary powinien podać opakowanie                       

z jednoczesnym określeniem ilości sztuk danego asortymentu w opakowaniu                                 

i odpowiednio przeliczyć ilość opakowań. Jeżeli w wyniku odpowiedniego przeliczenia 

ilości sztuk na ilość opakowań, ilość opakowań będzie wyrażona liczbą ułamkową należy 

ilość opakowań zaokrąglić w górę bez względu na wartość ułamka. Ceny muszą być 

wyrażone w złotych polskich i muszą być zgodne   z obowiązującym w Polsce systemem 

monetarnym (zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku).  

4. Dotyczy §7 ust. 1.1.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu „nie mniej niż 

20 zł” z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełniania świadczenia 

umowy? 
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Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody, wiążące pozostają postanowienia wzoru 

umowy stanowiącego załącznik do SWZ.  

5.   Dotyczy §7 ust. 1.2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu „nie mniej 

niż 10 zł” z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełniania 

świadczenia umowy? 

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody, wiążące pozostają postanowienia wzoru 

umowy stanowiącego załącznik do SWZ. 

6.  Dotyczy §7 ust.  1c. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary 

umownej do 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy (…), ze względu                 

na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełniania świadczenia umowy? 

Zamawiający zastrzegł sobie prawo do częściowej realizacji umowy, a zatem prawo 

zmniejszenia wartości zakupionego towaru. W kontekście tego prawa, naliczanie kar przez 

Zamawiającego od wartości całej umowy w przypadku odstąpienia od umowy z winy 

wykonawcy jest niesprawiedliwe i krzywdzące wykonawcę. Zapis §7 ust.  1c umowy 

powoduje, że wykonawca który ponosi ryzyko braku zamierzonego zysku, ponosi 

dodatkowo ryzyko obciążenia karami za pułap cenowy, które jest szacunkowy i nie 

wiążący Zamawiającego.  

W związku z powyższym prosimy o zmianę sposobu liczenia kary na od  niezrealizowanej 

wartości umowy. 

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody, wiążące pozostają postanowienia wzoru 

umowy stanowiącego załącznik do SWZ. 

7. Pytanie 5 Dotyczy §10 ust.1.Czy Zamawiający rozważy wprowadzenie w powyższym 

paragrafie ustępu mówiącego, że: 

1) Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za 1 miesięcznym 

wypowiedzeniem, 

2) Rozwiązanie, o którym mowa w pkt. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej                        

i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności, 

3) Każda ze stron może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku rażącego 

naruszenia postanowień niniejszej umowy. 

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody, wiążące pozostają postanowienia wzoru 

umowy stanowiącego załącznik do SWZ. 

8. Dotyczy OPZ Zadanie 15 Poz. 2 i poz. 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę                            

na wymazówkę klasy I, o długości 165 mm? 

Zarówno wymazówki klasy I, jak i wymazówki klasy IIa podlegają obowiązkowi  

certyfikowania przez Jednostkę Notyfikowaną, dlatego też Klasa IIa nie wskazuje na to,     

że wymazówki  te posiadają lepszą jakość niż wymazówki klasy I zwłaszcza,                             

iż produkowane są w tych samych warunkach, z tych samych produktów, przez tych 

samych producentów. 

Niedopuszczenie wymazówek bez podłoża transportowego klasy I stanowi utrudnienie 

uczciwej konkurencji, poprzez uniemożliwienie złożenie ważnych ofert wielu 

wykonawcom. 

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ. 

9. Dotyczy OPZ Zadanie 15 Poz. 4 i poz. 5 - Czy Zamawiający potwierdza, że wymaga                        

w obydwu pozycjach tej samej pojemności ez? 

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ. 
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10. Dotyczy Zadania 2. Czy Zamawiający wydzieli z zadania 2 paski z gradientem stężeń                    

do oznaczania MIC i utworzy z nich osobny pakiet ? Tak ułożony pakiet zakłóca 

zasady uczciwej konkurencji wskazując konkretnego wykonawcę. Wydzielenie 

pozwoli na złożenie ofert przez większą  liczbę Wykonawców, a co za tym idzie 

zwiększenie konkurencyjności cen. 

Wyjaśnienie: Nie. 

11. Dotyczy Zadania 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 8 

podłoża wykrywającego szerokie spektrum karbapenemaz takich jak: KPC, NDM, 

VIM, IMP oraz OXA ze zwiększoną wykrywalnością OXA-48? 

Wyjaśnienie: Nie. 

12. Dotycz Zadania 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 12 

podłoża dwudzielnego zawierającego w miejsce podłoża Granda inne podłoże 

chromogenie do identyfikacji Streptococcus agalactiae? Podłoże Granda wskazuje                

na podłoże konkretnego producenta, co narusza zasady uczciwej konkurencji oraz 

równego traktowania wykonawców. 

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ. 

13. Dotyczy Zadania 2. Czy Zamawiający wymaga w pozycji 19 zaoferowania podłoża 

chromogennego do identyfikacji Salmonella spp., czy podłoża Hektoen Enteric Agar? 

 Wyjaśnienie:  Hektoen Enteric Agar 

14. Dotyczy Zadania 2. Czy Zamawiający wymaga w pozycji 19 zaoferowania podłoża 

dwudzielnego zawierającego podłoże chromogenie do identyfikacji Salmonella spp. 

oraz podłoże Hektoen Enteric Agar ? 

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wymaga.  

15. Dotyczy Zadania 2. Czy Zamawiający w pozycji nr 8 wyrazi zgodę na zaoferowanie 

podłoża pochodzącego od innego producenta ?  

Wyjaśnienie: Tak. 

16. Dotyczy Zadania 2. Czy Zamawiający w pozycji nr 12 wyrazi zgodę na zaoferowanie 

podłoża pochodzącego od innego producenta ? 

Wyjaśnienie: Tak. 

17. Dotyczy: zadanie nr 5 – Parametry graniczne dla krążków antybiotykowych. 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania krążków 

antybiotykowych (w pozycjach 1 – 21, 23 – 51, 54 – 59)  i jałowych pakowanych po 4 

kasety/fiolki w plastikowej hermetycznej tubie wraz z pochłaniaczem wilgoci 

znajdującym się w wieczku tuby. Takie konfekcjonowanie pozwoli Zamawiającemu 

na ciągłe korzystanie z pochłaniacza wilgoci, tym samym przechowywanie 

używanych krążków zgodnie z zaleceniami producenta, dodatkowo niweluje 

konieczność zabezpieczenia już otwartych opakowań w odpowiedni pojemnik do ich 

przechowywania. Każde zbiorcze opakowanie posiada etykietę zawierającą te same 

informacje co pojedyncza fiolka (nazwa krążka, skrót nazwy wg CLSI/EUCAST, 

stężenie antybiotyku, numer katalogowy, seria produkcyjna, termin ważności, warunki 

przechowywania). Dodatkowo pragniemy nadmienić, że każda fiolka w zbiorczym 

opakowaniu ma dodatkowe zabezpieczenie fiolki nakładką w miejscu wyjmowania 

krążka przez diagnostę lub podczas używania dyspensera. 
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Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ. 

18. Dotyczy: zadanie nr 5 – Parametry graniczne dla krążków antybiotykowych. 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania w pozycji nr 53 

pasków z cefinazą. 

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza taką możliwość. 

19. Dotyczy: zadanie nr 5, część „C”. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego                       

o możliwość zaoferowania w części „C”, pozycji nr 2 szczepu wzorcowego 

pochodzącego z pierwszego pasażu w postaci liofilizowanych krążków do ożywienia 

na podłożu stałym lub w bulionie, pakowanych po 10 sztuk w  opakowaniu z okresem 

ważności około 9 miesięcy. 

 Wyjaśnienie: Nie.   

20. Dotyczy: zadanie nr 9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów                 

do oceny lekowrażliwości grzybów drożdżopodobnych oraz kryptokoków metodą 

kolorymetryczną mikrorozcieńczeń w bulionie ze wskazanymi przez Zamawiającego 

antymykotykami, który jest pakowany po 40 testów w opakowaniu, o długim 24 

miesięcznym terminie ważności  i ważności każdego otwartego testu 8 tygodni ?   

Wyjaśnienie: Nie. 

21. Dotyczy: zadanie nr 9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 1 opakowania 

(40 oznaczeń) czy zaokrąglenia „w górę” do 2 opakowań (80 oznaczeń) wraz                          

z wymaganymi podłożami do przygotowania zawiesiny ? 

Wyjaśnienie: Nie. 

22. Dotyczy: zadanie nr 11 – Szczepy wzorcowe. Zwracamy się z prośbą                                      

do Zamawiającego o możliwość zaoferowania w pozycjach zadania szczepów 

wzorcowych pochodzących z pierwszego pasażu kolekcji ATCC w postaci 

liofilizowanych krążków do ożywienia na podłożu stałym lub w bulionie, pakowanych 

po 10 sztuk w opakowaniu z okresem ważności około 9 miesięcy. 

Wyjaśnienie: Nie. 

23. Dotyczy: zadanie nr 14. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szybkiego 

immunologicznego testu jakościowego służącego do wykrywania karbapenemaz  

KPC, OXA, VIM, IMP, NDM w koloniach bakteryjnych otrzymanych z hodowli                       

w jednym okienku testowym, testu który posiada czułość i specyficzność 100%                    

w stosunku do metody PCR, a wynik odczytywany jest w czasie 15 minut ?  

Oferowany test spełnia następujące progi detekcji KPC 600 pg/ml, OXA 300 pg/ml, 

VIM 300 pg/ml, IMP 200 pg/ml, NDM 150 pg/ml oraz wykrywa następujące typy: 

KPC-2-3, IMP-1-8-11, VIM-1-2-4-19, OXA-48-162-181-204-232-244-517-519-535. 

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ. 

24. Prosimy o wyłączenie pozycji 5, 6, 9 z pakietu 8 utworzenie z niej odrębnego 

pakietu. Obecny opis przedmiotu zamówienia tworzy preferencje dla konkretnego 

wytwórcy, dysponującego pełnym asortymentem wymienionych w Zadaniu 8 

uniemożliwiając składanie ofert pozostałym podmiotom posiadającym w swojej 

ofercie testy immunochromatograficzne (kasetkowe), lecz nie posiadającym 

pozostałej części asortymentu, co budzi podejrzenia o faworyzowanie konkretnego 

wytwórcy przez Zamawiającego z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych 

(na podstawie przepisów zawartych art. 16 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r.                                       

o odpowiedzialności za naruszanie dyscypliny finansów publicznych (wraz  z późn. 

zm.)). Poprzez sformułowanie przedmiotu zamówienia ograniczające faktyczny 
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krąg podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia, posiadających                        

w swojej ofercie testy immunochromatograficzne, Zamawiający narusza 

odpowiednie przepisy ustawy PZP:  

1) art. 16 pkt. 1, poprzez przeprowadzenie postępowania w sposób naruszający 

zasadę uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, przejrzystości                                       

oraz proporcjonalności, poprzez sformułowanie postanowień SIWZ w sposób 

bezzasadnie ograniczający krąg podmiotów uprawnionych do ubiegania się                             

o udzielenie  zamówienia w postępowaniu;  

2) art. 99 ust. 4, 5 w zw. z art. 16 pkt. 1, poprzez wadliwe opisanie przedmiotu 

zamówienia, polegające na wprowadzeniu do jednego zamówienia produktów 

dostępnych tylko u jednego lub bardzo ograniczonej liczby podmiotów bez 

podziału tego zamówienia na części i tym samym ograniczenie liczby 

wykonawców uprawnionych do ubiegania się o udzielenie zamówienia                              

w postępowaniu;  

3) art. 99 ust. 4, 5 w zw. art. 36aa ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1, poprzez wadliwe 

opisanie przedmiotu zamówienia, polegające na niedopuszczeniu możliwości 

składania ofert częściowych/nieudzielenie zamówienia w częściach i tym samym 

ograniczenie liczby podmiotów uprawnionych do ubiegania się o udzielenie 

zamówienia w postępowaniu. W odniesieniu do art. 96 ust. 1 pkt. 11 ustawy PZP 

(zgodnie z którym Zamawiający powinien literalnie wskazać przyczyny 

niedokonania podziału zamówienia na części), cytowany przepis stanowi 

transpozycję do polskiego porządku prawnego normy zawartej w art. 46 ust. 1 

dyrektywy klasycznej. Zgodnie z motywem 78 preambuły do dyrektywy klasycznej 

w przypadku, gdy instytucja zamawiająca zdecyduje, że podział zamówienia na 

części nie byłby właściwy, stosowne indywidualne sprawozdanie lub dokumenty 

zamówienia powinny zawierać wskazanie głównych przyczyn decyzji instytucji 

zamawiającej. Przesłanki zawarte w powyższym motywie preambuły nie mają 

zastosowania w przedmiotowym postępowaniu. Zgodnie z treścią sentencji wyroku 

KIO z dnia 2017-01-02, sygn. akt.: KIO 2346/16 (w myśl którego KIO nakazała 

instytucji zamawiającej dokonanie podziału zamówienia na części) : „uznać należy, 

iż obawy związane z ewentualnymi niewielkimi trudnościami czy kosztami bądź 

nieznacznymi problemami z koordynowaniem działań wykonawców, a tym 

bardziej wygoda zamawiającego, nie powinny stanowić dostatecznej podstawy               

do zaniechania podziału zamówienia na części.” 

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ. 

24a. Obecnie przygotowany pakiet asortymentu faworyzuje konkretnego wytwórcę, 

który jako jedyny posiada zarówno testy immunochromatograficzne, 

immunoenzymatyczne, lateksowe. Czy Zamawiający podzieli pakiet 8                             

w następujący sposób: 

- testy imunochromatograficzne 

- testy immunoenzymatyczne 

- testy lateksowe? 

Każda z powyższych kategorii produktów stanowi zbiór odrębny, niepowiązany 

strukturalnie ani funkcjonalnie z innymi kategoriami. Z tego względu umieszczenie 

w/w grup produktów w jednym pakiecie faktycznie wyklucza możliwość zaistnienia 

uczciwej konkurencji w przedmiotowym postępowaniu, tworząc dla wybranego 

wykonawcy monopol na kształtowanie cen ofert – przy czym wykonawca ustala ceny 

bezpośrednio lub poprzez podmioty pozostające z nim w stałych stosunkach 

gospodarczych. Liczba tych podmiotów nie ma znaczenia dla braku faktycznej 

konkurencji w sytuacji, w której w istocie jeden podmiot dyktuje wszystkie ceny 
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przetargowe. 

Skutkować to będzie dopuszczeniem większej liczby wykonawców, co przełoży się                      

na otrzymanie korzystnych cenowo ofert. 

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ. 

 

25. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 8 poz. 5 zaoferowanie testu H.pylori o czułości 

98,9 % oraz swoistości 98,4%? 

Wyjaśnienie: Tak. 

26. Rozdz. XIV punkt 8 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wyszczególnienia ilości 

arkuszy (kartek lub stron) wchodzących w skład oferty, w związku ze składaniem 

oferty w wersji elektronicznej? Uzasadnienie: forma elektroniczna złożenia oferty 

uniemożliwia Wykonawcy ponumerowanie kolejno stron/kartek wchodzących w skład 

oferty. 

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wymaga numerowania stron. 

27. Zadanie nr 1, zadanie nr 2, zadanie nr 10 oraz zadanie nr 12 Czy Zamawiający wyrazi 

zgodę na udostępnienie adresu bezpłatnej strony internetowej, na której znajdują się 

aktualne karty charakterystyk substancji niebezpiecznych, ulotki oraz certyfikaty 

kontroli jakości i tym samym uzna warunek dostarczenia dokumentów za spełniony? 

Uzasadnienie: Produkty wysyłane są bezpośrednio z zagranicy w związku z czym 

dołączenie dodatkowej dokumentacji do towaru wraz z pierwszą i każdą następną 

dostawą jest niemożliwe, ze względu na skomplikowane procedury magazynowe.               

W praktyce dokumenty są dostępne do pobrania na stronie internetowej Wykonawcy. 

Zamawiający będzie mógł samodzielnie pobrać dokumenty ze strony internetowej. 

Wyjaśnienie: Zamawiający wyraża zgodę.  

28.  Zadanie nr 1, zadanie nr 2, zadanie nr 10 oraz zadanie nr 12: Czy Zamawiający wyrazi 

zgodę na wycenę przedmiotu zamówienia wg pełnych opakowań handlowych 

oferowanych przez Wykonawcę, w celu przedstawienia realnych kosztów realizacji 

zamówienia? 

     Wzór formularza cenowego poniżej. Uzasadnienie Ryzyko poprawnego zaoferowania 

wielkości opakowania do ilości oznaczeń wymaganych przez Zamawiającego 

spoczywa na Wykonawcy.  W przypadku, gdy nie jest możliwa dostawa dokładnej 

ilości wyszczególnionych w tabeli odczynników z powodu sposobu 

konfekcjonowania przez Wykonawców, Wykonawca dokona modyfikacji tych ilości 

przy zastosowaniu zasad zaokrąglania w górę tj. zaoferowania takiej ilości opakowań 

(zestawów), którą Zamawiający będzie musiał kupić, aby zostało zrealizowane jego 

zapotrzebowanie, przy założeniu powstania pewnej nadwyżki, tak by w pełni pokryć 

wymagane zapotrzebowanie 

L.p. Nazwa 

asortymentu 

Ilość 

oznacze
ń 

Wielkoś

ć 

opakow

ania 

Ilość 

opak
. 

Cena 

jedn. 

opak. 

netto 

Wartość 

netto 
(kol.5x6) 

Stawka 

podatku 

VAT 

(%) 

Kwota 

podatku 

VAT 

(kol.7x8
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Wyjaśnienie: W przypadku braku możliwości zakupu jednej sztuki danego wyrobu, 

Wykonawca w ofercie cenowej jako jednostkę miary powinien podać opakowanie                       

z jednoczesnym określeniem ilości sztuk danego asortymentu w opakowaniu                                 
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i odpowiednio przeliczyć ilość opakowań. Jeżeli w wyniku odpowiedniego przeliczenia 

ilości sztuk na ilość opakowań, ilość opakowań będzie wyrażona liczbą ułamkową należy 

ilość opakowań zaokrąglić w górę bez względu na wartość ułamka. Ceny muszą być 

wyrażone w złotych polskich i muszą być zgodne   z obowiązującym w Polsce systemem 

monetarnym (zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku).  

29. Zadanie 1.    Formularz cenowy, poz. 7 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę                         

na zaoferowanie nasadek do przesiewania podłoży w ilości 2016 sztuk z uwagi                     

na niestandardowe konfekcjonowanie po 288 sztuk w opakowaniu? 

Wyjaśnienie: Tak. 

30. Zadanie 1. Dot. Pkt. 7 wymogi graniczne – Czy analizator ma wykonywać 

bezpośredni, automatyczny pomiar poziomu badanej próbki w każdej butelce                      

ze standardową objętością materiału podczas ich wprowadzania do aparatu? 

Wyjaśnienie: Tak.  

31. Zadanie 1.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę w kolejnej pozycji formularza 

cenowego (nr 8) odczynnika rekomendowanego przez producenta, wzbogacającego 

podłoża z posianymi płynami ustrojowymi innymi niż krew podłoża w celu ułatwienia 

wzrostu i odzysku mikroorganizmów trudnorosnących? 

Wyjaśnienie: Tak. Zamawiający dopuszcza taką możliwość. 

32. Jeżeli tak, czy Zamawiający mógłby podać orientacyjne  ilości pobieranych próbek                  

z innymi płynami ustrojowymi niż krew przez okres 24 miesięcy w celu odpowiedniej 

wyceny ilościowej substancji wzbogacającej? 

Wyjaśnienie: 200 próbek. 

33. Zadanie 1. Czy Zamawiający wymaga potwierdzenia wymogu  granicznego nr 20 

(opóźnione wkładanie podłoży) w oryginalnej instrukcji używania podłóż? 

Wyjaśnienie: Tak. 

34.  Zadanie 1.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie i instalacje aparatu                   

do posiewów krwi i innych jałowych płynów w terminie do 28 dni z uwagi                        

na konieczność sprowadzenia analizatora z zagranicy oraz podłączenie do sieci 

Infomedica? 

Wyjaśnienie: Nie. Zgodnie z SWZ. 

35.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwisu zdalnego dla analizatora         

do posiewów krwi i płynów ustrojowych, co umożliwi szybkie rozwiązywanie 

problemów w oprogramowaniu, przeprowadzanie obowiązkowych aktualizacji 

oprogramowania oraz udzielanie szybkiej pomocy technicznej i merytorycznej 

pracownikom laboratorium? Jeżeli tak, to zwracamy się z prośbą o wprowadzenie 

następującego zapisu do umowy w zakresie umożliwienia Wykonawcy możliwości 

zdalnego serwisowania oferowanego analizatora do hodowli drobnoustrojów z krwi   

i innych płynów ustrojowych oraz automatycznego systemu do identyfikacji                           

i oznaczania lekowrażliwości. „Serwis aparatu w czasie obowiązywania umowy 

będzie realizowany również zdalnie poprzez bezpieczne połączenie vpn w zakresie 

rozwiązywania problemów w oprogramowaniu, przeprowadzania obowiązkowych 

aktualizacji oprogramowania, udzielania szybkiej pomocy technicznej                                   

i merytorycznej pracownikom laboratorium. W tym celu Zamawiający umożliwi 

Wykonawcy dostęp do łącza internetowego w miejscu instalacji aparatu. Wszelkie 

działania serwisowe będą realizowane z uwzględnieniem wymagań prawnych                            
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w zakresie powierzenia i przetwarzania danych osobowych”. 

 

Wyjaśnienie: Tak. Proponowany zapis zostanie wprowadzony do zawieranej umowy. 

36. Zadanie 2. Czy Zamawiający w poz. 19 ma na myśli podłoże dwudzielne – 

chromogenne Salmonella oraz niechromogenna część Haektoen? 

Wyjaśnienie: Nie. 

37. Zadanie 2. Jeżeli nie – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoża 

niechromogennego Haektoen agar? 

Wyjaśnienie: Tak. 

38. Zadanie 2.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoży pakowanych     

po 100 sztuk w pozycjach 1, 2, 3, 20, 23? 

Wyjaśnienie: Tak. 

39. Zadanie 2.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę pasków gradientowych                     

do ozn. mechanizmów oporności w innej/osobnej pozycji niż paski gradientowe 

nasączone antybiotykami? 

Wyjaśnienie: Nie. 

40.  Zadanie 10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwisu zdalnego                   

dla analizatora do identyfikacji i określenia lekowrażliwości, co umożliwi szybkie 

rozwiązywanie problemów w oprogramowaniu, przeprowadzanie obowiązkowych 

aktualizacji oprogramowania oraz udzielanie szybkiej pomocy technicznej                             

i merytorycznej  pracownikom laboratorium. Jeżeli tak, to zwracamy się z prośbą             

o wprowadzenie następującego zapisu do umowy w zakresie umożliwienia 

Wykonawcy możliwości zdalnego serwisowania oferowanego analizatora                    

do hodowli drobnoustrojów z krwi i innych płynów ustrojowych oraz 

automatycznego systemu do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości.  

„Serwis aparatu w czasie obowiązywania umowy będzie realizowany również 

zdalnie poprzez bezpieczne połączenie vpn w zakresie rozwiązywania problemów              

w oprogramowaniu, przeprowadzania obowiązkowych aktualizacji oprogramowania, 

udzielania szybkiej pomocy technicznej i merytorycznej pracownikom laboratorium. 

W tym celu Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do łącza internetowego                

w miejscu instalacji aparatu. Wszelkie działania serwisowe będą realizowane                      

z uwzględnieniem wymagań prawnych w zakresie powierzenia i przetwarzania 

danych osobowych”. 

Wyjaśnienie: Tak. Proponowany zapis zostanie wprowadzony do zawieranej umowy. 

Pytania do umowy (Załącznik nr 3 - dot. dostawy odczynników do Pracowni 

Mikrobiologii wraz z dzierżawą): 

41. § 2 ust. 9 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia 

umownego na: „W przypadku gdy Wykonawca nie będzie dostarczał Przedmiotu 

Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy, Zamawiający będzie 

miał prawo dokonać jego zakupu u innego Sprzedawcy. Jeśli koszt zakupu będzie 

wyższy od kosztów zakupu w ramach niniejszej umowy, powstałą różnicą zostanie 

obciążony Wykonawca. Zamawiający zobowiązany będzie do udokumentowania 

poniesionych kosztów.”? 
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Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody. Wiążące pozostają postanowienia wzoru 

umowy stanowiącego załącznik do SWZ. 

42. § 2 ust. 13 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia 

umownego na: „Bez względu na przewidziany w ust. 10 – 12 niniejszego paragrafu 

tryb reklamacyjny, w przypadku gdy dostarczony przez Wykonawcę Przedmiot 

Umowy będzie wadliwy, jeżeli dany asortyment będzie niezbędny dla wykonywania 

działalności leczniczej Zamawiającego z uwagi na konieczność ratowania życia lub 

zdrowia pacjenta, Zamawiający ma prawo zaopatrzenia się w dany asortyment                    

we własnym zakresie, przy czym jeżeli cena nabytego asortymentu będzie wyższa               

od ceny określonej w niniejszej Umowie, Wykonawca będzie zobowiązany zwrócić 

Zamawiającemu różnicę. Zamawiający zobowiązany będzie do udokumentowania 

poniesionych kosztów.”? 

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody. Wiążące pozostają postanowienia wzoru 

umowy stanowiącego załącznik do SWZ. 

43. § 3 ust. 10 pkt 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia 

umownego na: „wykonywania bezpłatnych napraw dzierżawionych urządzeń                                

w czasie nie dłuższym niż 5 dni roboczych licząc od momentu zgłoszenia awarii.               

W przypadku konieczności wydłużenia okresu naprawy ponad okres, o którym mowa 

w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego 

udostępnienia do czasu zakończenia naprawy innych urządzeń o tożsamych 

parametrach,”? 

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody. Wiążące pozostają postanowienia wzoru 

umowy stanowiącego załącznik do SWZ. 

44. § 3 ust. 10 pkt 1 – W przypadku braku zgody na powyższe pytanie, czy Zamawiający 

wyraża zgodę na wydłużenie terminu naprawy do 3 dni roboczych? 

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody. Wiążące pozostają postanowienia wzoru 

umowy stanowiącego załącznik do SWZ. 

45. § 7 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej 

do 0,1%? 

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody. Wiążące pozostają postanowienia wzoru 

umowy stanowiącego załącznik do SWZ. 

46. § 7 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej 

do 0,1%? 

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody. Wiążące pozostają postanowienia wzoru 

umowy stanowiącego załącznik do SWZ. 

47. § 7 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej 

do 0,1%? 

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody. Wiążące pozostają postanowienia wzoru 

umowy stanowiącego załącznik do SWZ. 

48. § 7 ust. 3 –  Czy Zamawiający wyraża zgodę na obliczenie kary umownej do wartości 

brutto Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 za każdy roboczy dzień 

zwłoki? 

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody. Wiążące pozostają postanowienia wzoru  
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umowy stanowiącego załącznik do SWZ. 

49.  § 7 ust.  4 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej 

do 0,1%? 

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody. Wiążące pozostają postanowienia wzoru 

umowy stanowiącego załącznik do SWZ. 

50.  § 7 ust. 5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej 

do 5%? 

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody. Wiążące pozostają postanowienia wzoru 

umowy stanowiącego załącznik do SWZ. 

51.  § 7 ust. 9 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie łącznej wysokości kar 

umownych do 20%? 

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody. Wiążące pozostają postanowienia wzoru 

umowy stanowiącego załącznik do SWZ. 

Pytania do umowy (Załącznik nr 3  - wzór nr 2 – dot. dostawy odczynników                      

do Pracowni Mikrobiologii): 

52.  § 2 ust. 6 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia 

umownego na: „W przypadku gdy Wykonawca nie będzie dostarczał produktu 

będącego przedmiotem umowy, Zamawiający będzie miał prawo dokonać zakupu 

produktu/jego odpowiednika u innego sprzedawcy. Jeżeli koszt zakupu będzie 

wyższy od kosztu zakupu w ramach niniejszej umowy, powstałą różnicą zostanie 

obciążony Wykonawca. Zamawiający zobowiązany będzie do udokumentowania 

poniesionych kosztów.”? 

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody. Wiążące pozostają postanowienia wzoru 

umowy stanowiącego załącznik do SWZ. 

53. § 2 ust. 10 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia 

umownego na: „Bez względu na przewidziany w ust. 7 – 9 niniejszego paragrafu tryb 

reklamacyjny, w przypadku dostarczenia asortymentu wadliwego, jeżeli dany produkt 

będzie niezbędny dla wykonywania działalności leczniczej Zamawiającego z uwagi 

na konieczność ratowania życia lub zdrowia pacjenta, Zamawiający ma prawo 

zaopatrzenia się w dany asortyment we własnym zakresie, przy czym jeżeli cena 

nabytego produktu będzie wyższa od ceny określonej w niniejszej umowie 

Wykonawca będzie zobowiązany zwrócić Zamawiającemu różnicę. Zamawiający 

zobowiązany będzie do udokumentowania poniesionych kosztów.”? 

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody. Wiążące pozostają postanowienia wzoru 

umowy stanowiącego załącznik do SWZ. 

54. § 3 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia 

umownego na: „W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie dostarczał produktu 

będącego przedmiotem umowy bądź też niezwłocznie nie zaproponuje dostarczania 

zamiennika (odpowiednika) produktu w sytuacji, o której mowa w ust. 1 lub ust. 2, 

Zamawiający będzie miał prawo dokonać zakupu produktu/ zamiennika u innego 

sprzedawcy. Jeżeli koszt zakupu będzie wyższy od kosztu zakupu w ramach 

niniejszej umowy, powstałą różnicą zostanie obciążony Wykonawca. Zamawiający 
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zobowiązany będzie do udokumentowania poniesionych kosztów.”? 

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody. Wiążące pozostają postanowienia wzoru 

umowy stanowiącego załącznik do SWZ. 

55. § 7 ust. 1 pkt 1) – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary 

umownej do 0,1%? 

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody. Wiążące pozostają postanowienia wzoru 

umowy stanowiącego załącznik do SWZ. 

56. § 7 ust. 1 pkt 2) – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary 

umownej do 0,1%? 

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody. Wiążące pozostają postanowienia wzoru 

umowy stanowiącego załącznik do SWZ. 

57. § 7 ust. 1 pkt 3) – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary 

umownej do 5%? 

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody. Wiążące pozostają postanowienia wzoru 

umowy stanowiącego załącznik do SWZ. 

58. § 7 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie łącznej wysokości kar 

umownych do 20%? 

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody. Wiążące pozostają postanowienia wzoru 

umowy stanowiącego załącznik do SWZ. 

  

59. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy 

wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę? 

Uzasadnienie: W obecnej sytuacji epidemii Urząd Zamówień Publicznych zachęca 

zamawiających do komunikowania się z wykonawcami za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej. Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny 

równoważny podpisowi odręcznemu. Potwierdzenie tej zasady znajduje się w  art. 

78(1) kodeksu cywilnego, który zrównuje kwalifikowany podpis elektroniczny                    

z podpisem własnoręcznym. 

Wyjaśnienie: Tak. 

 

60. Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów § 7 w taki sposób, aby wysokość kary 

umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. 

   Uzasadnienie: VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest 

zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku 

VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane 

przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia. 

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę proponowaną przez 

Wykonawcę. Wiążące pozostają postanowienia wzoru umowy stanowiącego załącznik 

do SWZ. 

 

61.(§ 7ust. 1 pkt. 3) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej 

kary do max. 5% wartości NETTO niezrealizowanej umowy?  

    Uzasadnienie: Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana                        

w sposób prawidłowy, a dla 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 
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sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością 

kary umownej. W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o okazanie 

kalkulacji przyszłej, hipotetycznej szkody, jaką ma ponieść zamawiający w związku                             

z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy- zgodnie z przepisami. 

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę proponowaną przez 

Wykonawcę. Wiążące pozostają postanowienia wzoru umowy stanowiącego załącznik 

do SWZ. 

 

62. Prosimy o modyfikację § 2 Umowy poprzez dopisanie: „Dostawa odczynników                   

na koszt Wykonawcy przy czym wartość pojedynczej dostawy nie może być 

mniejsza niż 150,00 zł netto” 

    Uzasadnienie: Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 150,00 zł koszty 

transportu, na które składają się min. Koszty opakowania transportowego, robocizny, 

koszty wydrukowania listów przewozowych, koszty dostarczenia towaru                             

do przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru                      

o takiej wartości. 

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę proponowaną przez 

Wykonawcę. Wiążące pozostają postanowienia wzoru umowy stanowiącego załącznik 

do SWZ. 

 

63. W związku z obecnie obowiązującymi przepisami pozwalającymi na stosowanie 

faktur elektronicznych (art. 2 pkt 32 oraz art. 106n ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług) oraz planowanym w sierpniu br. 

upowszechnieniem stosowania elektronicznego fakturowania w zamówieniach 

publicznych dzięki obowiązkowi przyjmowania e-faktur przez Zamawiających 

(Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/55/UE z 16 kwietnia 2014 r.               

w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych), zwracamy 

się z prośbą o wskazanie w umowie w §5  adresu e-mail, na który Wykonawca może 

przesyłać fakturę w formie elektronicznej. 

Wyjaśnienie: Wykonawca może przesłać fakturę elektroniczną na Platformie 

Elektronicznego Fakturowania (PEF). Zamawiający posiada Nr PEPPOL  922292491. 

 

64. Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia             

na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie? 

Uzasadnienie: Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla 

odpowiedniej kalkulacji ofertowej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby 

Odwoławczej  wyrażonym min. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 roku KIO 1087/10 

art. 29 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wynika obowiązek dokładnego 

określenia przez Zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest 

zwolniony z tego obowiązku nawet , jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych 

ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 roku KIO 809/14 

Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła , że „nie można zaakceptować postanowień 

umowy  dających zamawiającemu całkowitą , nieograniczona pod względem 

ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podejmowaniu decyzji               

o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”. 

Wyjaśnienie: Stosowne gwarancje zostały zawarte w §1 ust. 3 wzoru umowy. 

 

65. Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT dla produktu w przypadku 

uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i możliwości 

zastosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT? 

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany proponowane przez 

Wykonawcę. Wiążące pozostają postanowienia wzoru umowy stanowiącego załącznik 

do SWZ. 
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66. Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT w przypadku uzasadnionej przez 

producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i braku możliwości dalszego stosowania 

uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT,                                   

z jednoczesnym podwyższeniem ceny jednostkowej brutto? 

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany proponowane przez 

Wykonawcę. Wiążące pozostają postanowienia wzoru umowy stanowiącego załącznik 

do SWZ. 

 

67. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w projekcie umowy zapisu, że zmiany 

umowy mogą nastąpić również w przypadku, gdy dotyczą poprawienia błędów                    

i oczywistych omyłek słownych, literowych, liczbowych, numeracji jednostek 

redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących zmiany celu i istoty umowy? 

Uzasadnienie: Zezwoli to Zamawiającemu na dokonanie aneksowania umowy bez 

podejrzenia naruszenia ustawy Pzp, w związku z tym , iż Zamawiający przewidział 

takowy wariant już na etapie uruchomienia procedury przetargowej. 

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany proponowane przez 

Wykonawcę. Wiążące pozostają postanowienia wzoru umowy stanowiącego załącznik 

do SWZ. 

 

68. Czy Zamawiający dopuści, po każdorazowej konsultacji z Zamawiającym w razie 

problemów z dostawą związaną z obecną sytuacją tj., opóźnienia w dostawach 

wynikające z sił wyższych – tj. zagrożenie Koronawirusem -  możliwość 

zaoferowania zamiennika produktu w trakcie realizacji umowy, o innej nazwie, 

kodzie i/lub sposobie opakowania produktu oraz zbliżonych parametrach 

jakościowych w stosunku do produktu zaoferowanego w danej pozycji oferty                     

w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, jest on niedostępny                    

u producenta, termin dostaw jest wydłużony, trwają wydłużone kontrole w zakresie 

dostarczanych produktów od Producentów/ Dostawców? W przypadku innego 

sposobu pakowania (konfekcji), cena za opakowanie zbiorcze oferowanego 

zamiennika zostałaby przeliczona w ten sposób, że cena za sztukę lub oznaczenie 

zamiennika byłaby równa cenie za sztukę lub oznaczenie produktu znajdującego się 

danej pozycji umowy. 

    Uzasadnienie: Wprowadzenie niniejszego zapisu pozwoli zarówno na zabezpieczenie 

ciągłości procesu diagnostycznego i uchroni, zarówno Zamawiającego oraz 

Wykonawcę przed nieoczekiwanymi oraz niezależnymi od nich skutkami wypadków 

losowych, do których mogą należeć: czasowa awaria linii produkcyjnej                              

u producenta, czasowe wycofanie produktu przez producenta brak dostępności 

surowców, niekorzystne zmiany makroekonomiczne czy wpływ klęsk żywiołowych. 

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany proponowane przez 

Wykonawcę. Wiążące pozostają postanowienia wzoru umowy stanowiącego załącznik 

do SWZ. 

 

69. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie we wzorze umowy następujące   

postanowienia: 

Poza zmianami umowy dopuszczonymi w art. 144 ust. 1 Pzp dopuszcza się 

możliwość zmian postanowień zawartej umowy , w tym poszczególnych zamówień, 

gdy konieczność zmiany spowodowana jest okolicznościami poza kontrola stron, 

których działając z należytą starannością strony nie mogły przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy. Dotyczy to w szczególności takich okoliczności jak zagrożenie 

epidemiologiczne, zamieszki , akty terroru, zamknięcie granic, rządowe ograniczenia 

międzynarodowego  transportu, utrudnienia na lotniskach i granicach, tj. 

okoliczności o charakterze tzw. Siły wyższej. W czasie trwania siły wyższej 

Wykonawca odpowiada za wykonanie Umowy na zasadach ogólnych kodeksu 
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cywilnego . Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby pomimo istnienia siły wyższej 

zapewnić ciągłość dostaw wszystkich produktów na bieżąco i zgodnie ze składanymi 

zamówieniami oraz zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie                

i na bieżąco o wszelkich trudnościach związanych z dostarczeniem zamówionych 

przez niego produktów. 

Uzasadnienie: Z uwagi na wyjątkowość sytuacji, jaką jest wybuch pandemii SARC-

CoV-2, oraz dynamicznie zmieniające się okoliczności zewnętrzne, na które 

Wykonawca nie ma wpływu, w tym: 

Potencjalnie ograniczoną dostępność wybranych produktów związaną z nagłym                        

i niemożliwym do przewidzenia zwiększeniem światowego zapotrzebowania na wyroby 

medyczne do diagnostyki in vitro oraz podejmowanie przez państwa dotknięte epidemią 

– w tym Polskę – środki profilaktyczne i zaradcze, takie jak: zamknięcie granic, 

ograniczenie międzynarodowego transportu, zwiększone kontrole na lotniskach                         

i granicach, a także inne dodatkowe obowiązki nakładane na producentów                                

i dystrybutorów produktów w sektorze ochrony zdrowia , stanowiące okoliczności                   

o charakterze tzw. siły wyższej , złożone przez Zamawiającego zamówienia mogą nie 

zostać zrealizowane lub mogą zostać zrealizowane w późniejszym terminie lub                        

w odbiegającej od zamówienia liczbie produktów. Wykonawca zobowiązuje się 

informować Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich trudnościach 

związanych z dostarczeniem zamówionych przez niego produktów. 

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany proponowane przez Wykonawcę. 

Wiążące pozostają postanowienia wzoru umowy stanowiącego załącznik do SWZ. 

 

70. Czy Zamawiający w zadaniu 5 dopuszcza zaoferowanie krążków w poz. 

22,45,53 pochodzących od innego producenta, jednocześnie odstępując                          

od wymogu  posiadania pozytywnej opinii KORLD i badania porównawczego 

przeprowadzonego przez EUCAST? 

Wyjaśnienie: Tak. 

 

71. Czy zamawiający w zadaniu 5 w części C wymaga szczepu wzorcowego                      

w postaci zestawu KWIK-STIK (zestaw w foliowej saszetce zawierający 

liofilizowaną tabletkę, płyn uwadniający i wymazówkę)? 

Wyjaśnienie: Tak.  

 

72. Czy Zamawiający w pakiecie 5 w części C wyrazi zgodę na podpisanie 

Porozumienia (oświadczenia) użytkownika końcowego dotyczącego użytkowania 

szczepów wzorcowych, które Wykonawca jest zobligowany archiwizować dla 

wytwórcy materiałów zakaźnych?  

Wyjaśnienie: Tak. 

 

73. Czy Zamawiający w pakiecie 11  wyrazi zgodę na podpisanie Porozumienia 

(oświadczenia) użytkownika końcowego dotyczącego użytkowania szczepów 

wzorcowych, które Wykonawca jest zobligowany archiwizować dla wytwórcy 

materiałów zakaźnych?  

Wyjaśnienie: Tak. 

 

74. Czy Zamawiający wymaga aby producent podłoży posiadał dokument 

walidacyjny potwierdzający możliwość przechowywania podłoży w temperaturze 

pokojowej do terminu 4 tygodni bez wpływu na jakość oferowanego produktu?  

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza,  nie wymaga.  

 

75. Czy Zamawiający w zadaniu 2 wymaga aby producent podłoży posiadał 

dokument walidacyjny potwierdzający brak wpływu temperatury w transporcie     

na jakość podłoży? 
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Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

76. Czy Zamawiający w zadaniu 2 wymaga aby podłoża były przechowywane    

w temp na: 2 – 12 °C oraz 2 – 25 °C co zostało potwierdzone odpowiednim 

dokumentem walidacyjnym? 

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

77. Czy Zamawiający w zadaniu 3 wymaga aby oferowane podłoża płynne 

posiadały probówki z zakręcanym korkiem?  

Wyjaśnienie: Tak.  

 

78. Czy Zamawiający w zadaniu 3 wymaga aby oferowane produkty posiadały 

pozytywną opinię KORLD? 

Wyjaśnienie: Tak.  

 

79. Czy Zamawiający w zadaniu 13 dopuści produkt, który nie podlega ustawie z dnia 

20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2019.175 tj.), tym samym ze względu                        

na swoje przeznaczenie nie jest wyrobem medycznym i dla którego stawka VAT 

wynosi 23%? 

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza. 

 

80. Czy Zamawiający w zadaniu 15 poz. 2 wymaga spełnienia normy CLSI M40-A2 

dotyczącej kontroli jakości mikrobiologicznych systemów transportowych określającej, 

że minimum 10 określonych szczepów bakteryjnych (tlenowych, beztlenowych                                  

i mikroaerofilnych) musi przeżyć w podłożu przez 48 godzin inkubacji w temperaturze 

pokojowej i 4°C, za wyjątkiem Neisseria gonorrhoeae dla której przeżywalność 

testowana jest po 24h inkubacji? 

Wyjaśnienie: Zamawiający nie określił takiego wymagania. Dopuszcza zaoferowanie 

opisanego produktu. 

81. Dotyczy pakietu nr 10. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie końcówek do pipet, 

które nie zostały zakwalifikowane przez producenta jako wyrób medyczny i nie 

podlegają Ustawie o Wyrobach Medycznych. 

Wyjaśnienie:  Zamawiający dopuszcza. 

82. Zwracamy się z prośbą o wykreślenie ust. 11 §3 wzoru umowy dostawy i dzierżawy. 

Uzasadnienie: Zgodnie z wcześniejszymi zapisami umowy, Wykonawca zobowiązany 

jest do dostarczenia sprzętu zastępczego przy przedłużającej się naprawie. Zdaniem 

Wykonawcy zapis ten jest wystarczający i zabezpiecza Zamawiającego przed 

pozostaniem bez działającego poprawnie aparatu na czas dłuższy niż zakładany czas 

naprawy. 

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany proponowane przez Wykonawcę. 

Wiążące pozostają postanowienia wzoru umowy stanowiącego załącznik do SWZ. 

83. Dotyczy §7 ust. 3 wzoru umowy dostawy i dzierżawy. Zwracamy się z prośbą                       

o naliczenie kary za opóźnienie w dostawie aparatu od wartości dzierżawy, nie zaś 

wartości całej umowy. 

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany proponowane przez Wykonawcę. 

Wiążące pozostają postanowienia wzoru umowy stanowiącego załącznik do SWZ. 

 

84. Dotyczy pakietu nr 10. Pkt 3. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testów               

do identyfikacji bakterii rodzaju Neseria i Hmemophilius wykonywanych manualnie? 
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Wyjaśnienie: Nie. 

85. Dotyczy pakietu nr 10, pkt. 4. Czy Zamawiający pod pojęciem automatyczny test                   

do drożdżaków rozumie ich identyfikację? 

Wyjaśnienie: Tak. 

86. Dotyczy pakietu nr 10, pkt 5. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testów                       

do identyfikacji beztlenowców wykonywanych metodą manualną przy jednoczesnej 

możliwości wykonywania identyfikacji  Corynobacterium metodą automatyczną? 

Wyjaśnienie: Nie. 

87. Dotyczy pakietu nr 10, pkt 6. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testów                        

do oznaczania lekowrażliwości grzybów wykonywanych manualnie? Zaoferowane 

testy zgodne są z zaleceniami Eucast. 

Wyjaśnienie: Nie. 

88. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testów łączonych – identyfikacja                            

i lekooporność w stosunku około 20% testów rozdzielnych, 80% testów łączonych – 

czyli zaoferowanie 3000 testów łączonych dla identyfikacji i lekooporności G-,800 

testów rozdzielnych do identyfikacji G-,1100 testów rozdzielnych do lekooporności 

G- oraz 3000 testów łączonych dla identyfikacji i lekooporności G+,400 testów 

rozdzielnych do identyfikacji G+ i 1100 testów rozdzielnych do lekooporności G+? 

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ. 

89. Dotyczy Zadania 10 Opis parametrów technicznych aparatu do identyfikacji 

lekowrażliwości. Pkt 1 Czy Zamawiający dopuści aparat o pojemności 50 minimum 

miejsc pomiarowych? 

Wyjaśnienie: Tak. 

90. Dotyczy Zadania 10 Opis parametrów technicznych aparatu do identyfikacji 

lekowrażliwości. Pkt 2. Czy Zamawiający dopuści aparat, w którym inkubacja                       

i odczyt odbywa się automatycznie, natomiast napełnianie paneli oraz ich usuwanie 

wymaga czynności manualnych ? 

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ pełna automatyzacja. 

91. Dotyczy Zadania 10 Opis parametrów technicznych aparatu do identyfikacji 

lekowrażliwości. Pkt 3. Jeżeli oferowany przez Wykonawcę aparat nie wymaga              

do procedury przygotowania testów nie wymaga dyspensera soli, czy Zamawiający 

odstąpi od jego dostarczenia? 

Wyjaśnienie: Tak. 

92. Dotyczy Zadania 10 Opis parametrów technicznych aparatu do identyfikacji 

lekowrażliwości. Pkt 3. Jeżeli oferowany system posiada komputer w postaci tabletu 

będącego integralną częścią aparatu to czy Zamawiający odstąpi od wymogu 

dostarczenia komputera z monitorem? 

Wyjaśnienie: Tak.  
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93. Dotyczy Zadania 10 Opis parametrów technicznych aparatu do identyfikacji 

lekowrażliwości. Pkt 4 i 5 Czy Zamawiający dopuści potwierdzenie parametrów 

średniego czasu identyfikacji i lekowrażliwości na podstawie publikacji naukowych 

lub oświadczenia dystrybutora aparatu? 

Wyjaśnienie: Tak.  

94. Dotyczy Zadania 10 Opis parametrów technicznych aparatu do identyfikacji 

lekowrażliwości. Pkt 6. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testów                                 

do identyfikacji beztlenowców, Neseria i Haemophilius oraz bakterii beztlenowych 

metodą manualną? 

Wyjaśnienie: Nie. 

95. Dotyczy Zadania 10 Opis parametrów technicznych aparatu do identyfikacji 

lekowrażliwości. Pkt 7. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testów                                

do oznaczania lekowrażliwości grzybów wykonywanych metodą manualną ? 

Wyjaśnienie: Nie. 

96. Dotyczy Zadania 10 Opis parametrów technicznych aparatu do identyfikacji 

lekowrażliwości. Pkt 10. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testów łączonych – 

identyfikacja i lekooporność ? 

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ. 

97. Dotyczy Zadania 10 Opis parametrów technicznych aparatu do identyfikacji 

lekowrażliwości. Pkt 13. Czy Zamawiający pod pojęciem aparat pracujący w oparciu 

o zalecenia EUCAST rozumie wersje z minimum 2020 roku ? 

Wyjaśnienie: Tak. 

98. Dotyczy Zadania 10 Opis parametrów technicznych aparatu do identyfikacji 

lekowrażliwości. Pkt. 16 Czy Zamawiający dopuści aparat, w którym przygotowanie 

testów wymaga dodania dodatkowego odczynnika ? 

Wyjaśnienie: Nie. Zgodnie z SWZ. 

99. Dotyczy Pakietu 10. Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu nr 20. Udział                     

w szkoleniu KORDL. 

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ. 

100. Zadanie 8. Czy w poz. 6 Zamawiający dopuści test o czułości >98,8% dla 

adenowirusów i > 96,3% dla rota wirusów? 

Wyjaśnienie: Tak. 

101. Zadanie 8. Czy w poz. 8 Zamawiający wymaga zestawu zawierającego kontrole 

dodatnią i ujemną oraz skalowane pipetki do poboru ciekłego kału ? 

Wyjaśnienie: Tak. 
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102.  Zadanie 8. Czy w celu potwierdzenia zgodności oferowanego asortymentu w zadaniu 

8 z wymaganiami SWZ Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą instrukcji 

wykonania testów 

Wyjaśnienie: Tak. 
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