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                                                                                           Wg. rozdzielnika 
                                                                                                             
Dot. postępowania na dostawę odczynników diagnostycznych. 
 
                                       (Nr sprawy SPSSZ/ 31 /D/18) 
 
Dotyczy: Załącznik nr 6 – projekt umowy do pakietów: 1, 2, 3, 5, 7 
1.(§ 10) 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? 
Odpowiedź : TAK. 
2.(§ 10) Czy Zamawiający dopuści, po każdorazowej konsultacji z Zamawiającym w razie 
zaistnienia niniejszej sytuacji, 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? 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? 
Odpowiedź : NIE. 
3.(§ 2 ust. 3) Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT dla produktu w przypadku 
uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobui możliwości zastosowania 
uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT? 
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Odpowiedź : TAK.
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4.(§ 2 ust. 3) 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? 
Odpowiedź : TAK, ale cena brutto pozostanie bez zmian. 
 
Dotyczy: Załącznik nr 6 – projekt umowy do pakietów: 4, 6 
5.(§ 14) 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? 
Odpowiedź : TAK. 
 
6.(§ 14) Czy Zamawiający dopuści, po każdorazowej konsultacji z Zamawiającym w razie 
zaistnienia niniejszej sytuacji, 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? 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? 
Odpowiedź : NIE. 
 
7.(§ 2 ust. 3) 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? 
Odpowiedź : TAK. 
 
8.(§ 2 ust. 3) 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? 
Odpowiedź : TAK, ale cena brutto pozostanie bez zmian. 
 
9.Dotyczy: PAKIET NR  1 – Warunki graniczne, jakie muszą spełniać podłoża 
hodowlane i krążki antybiogramowe – pozycja nr 14, 15,17. 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania krążków 
antybiotykowych  o średnicy 6,5 mm, pakowanych po 4 kasety/fiolki w plastikowej 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 
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informacje co pojedyncza fiolka (nazwa krążka, skrót nazwy wg. CLSI/EUCAST, stężenie 
antybiotyku, 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. 
Odpowiedź : NIE. 
10.Dotyczy: PAKIET NR  1 – Warunki graniczne, jakie muszą spełniać podłoża 
hodowlane i krążki antybiogramowe – pozycja nr 21, c). 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania szczepów wzorcowych 
z terminem ważności około 9 miesięcy. 
Odpowiedź : NIE. 
 
11.Dotyczy: PAKIET NR  1 – Podłoża hodowlane i krążki antybiotykowe 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania w pozycji nr 16 i 17 
generatorów pakowanych po 20 sztuk z opcją przeliczenia na ilość wskazaną przez 
Zamawiającego. 
Odpowiedź : NIE. 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie, czy nie nastąpiła omyłka pisarska w 
pozycji nr 20 i 22 w opisie czynników „Y” i „XY” i nie powinno być „V” i „XV” ? 
Odpowiedź L: TAK, nastąpiła pomyłka. 
Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 24 test konfekcjonowany po 50 sztuk z opcją 
przeliczenia na wymaganą ilość? 
Odpowiedź : TAK. 
Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 27 test konfekcjonowany po 25 sztuk ? 
Odpowiedź : TAK. 
12.Dotyczy: PAKIET NR  4 – Testy do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości 
drobnoustrojów wraz z dzierżawą aparatu – warunki graniczne pozycja nr 2. 
Czy  Zamawiający  dopuści możliwość zaoferowania systemu, który  umożliwia prostą 
jednoetapową inokulację jednocześni całego modułu testowego za pomocą specjalnego 
urządzenia działającego podciśnieniowo? 
Odpowiedź : NIE. 
 
13.Dotyczy: PAKIET NR  4 – Testy do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości 
drobnoustrojów wraz z dzierżawą aparatu – warunki graniczne pozycja nr 8 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie manualnych testów do oznaczania 
lekowrażliwości grzybów rekomendowanych przez Krajowy Ośrodek Referencyjny w 
Warszawie? Obecnie tylko jeden system na rynku oferuje możliwość automatycznego 
odczytu lekowrażliwości drożdży, przez co Zamawiający ogranicza możliwość konkurencji i 
tym samym złożenia oferty innym wykonawcom. 
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza  pod warunkiem że zawierają mykotyki 
MICAFUNGINA, FLUKONAZOL, VORIKONAZOL, POSAKONAZA, 
AMFOTERYCYNA B, ANIDULAFUNGINA w co najmniej 8 rozcieńczeniach 
amfoterycyna B-4 rocieńczenia wynik w MIC. 
 
14.Dotyczy: PAKIET NR  4 – Testy do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości 
drobnoustrojów wraz z dzierżawą aparatu – warunki graniczne pozycja nr 12. 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu o kompatybilności 
podłoży chromogennych z analizatorem oraz przedstawienia walidacji producenta w zakresie 
wykonywania testów bezpośrednio z podłoży chromogennych. 
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Wszystkie dostępne na rynku podłoża chromogenne w zależności od przeznaczenia posiadają 
identyczny skład i dzięki certyfikatom analizy są w pełni bezpieczne i po kontroli jakości 
dopuszczone do stosowania do diagnostyki mikrobiologicznej.  
Odpowiedź : NIE. 
15.Dotyczy: PAKIET NR  4 – Testy do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości 
drobnoustrojów wraz z dzierżawą aparatu – warunki graniczne pozycja nr 18. 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie kryteriów oceny wyróżnionych 
w tabeli parametrów „inkubacja testów na pokładzie”. Prosimy o podanie szczegółowej 
punktacji, ponieważ w SIWZ, w rozdziale „XII. KRYTERIA, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY 
BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA 
TYCH KRYTERIÓW 
1.Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 
a) Cena brutto z VAT - 95%, 
cena najniższa oferowana 
K1 = ------------------------------------------ x 95 pkt 
cena oferty ocenianej 
b) b) Termin wykonania zamówienia - rozumiany jako czas dostarczenia przedmiotu 
zamówienia od momentu zamówienia. 5% „ ,   znajdują się inne kryteria poddawane ocenie 
niż w warunkach granicznych. 
Odpowiedź : Inkubacja testów na pokładzie – parametrów wymaganych, a nie oceniany. 
 
16.Dotyczy: PAKIET NR  4 – Testy do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości 
drobnoustrojów wraz z dzierżawą aparatu – poycja nr 1, 2, 5 i 6. 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania w pozycji 1,2, 5, i 6 
testów łączonych do jednoczesnej identyfikacji i lekowrażliwości drobnoustrojów Gram 
ujemnych i analogicznie drobnoustrojów Gram dodatnich, 80% paneli w formie tzw. paneli 
COMBO, co daje możliwość uzyskania w jednym czasie dwóch oznaczeń identyfikacji oraz 
lekowrażliwości  na  jednym module  testowym   co skraca  czas przygotowania  testów , 
umożliwia  wykonanie  badania  z tej  samej zawiesiny  bakteryjnej  oraz  zapewnia 
możliwość zaoferowania  korzystnej  ofertę cenowej przez poszczególnych Wykonawców, 
 bez  wpływu na  jakość wyników prowadzonych badań. 
Odpowiedź : Dopuszcza. 
17.Czy Zamawiający mógłby określić minimalny i maksymalny dopuszczalny termin 
płatności? 
Odpowiedź : Wymagany termin płatności minimum : 60 dni, pożądany termin płatności 
90 dni . 
18.Czy Zamawiający dopuści w szczególnych wypadkach dzielenie jednostkowego 
zamówienia na części po wcześniejszej konsultacji z Zamawiającym? 
Odpowiedź : TAK. 
19.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 2 w pozycji 4 podłoża 
Brucella Agar zawierającego 5% krwi baraniej, witaminę K oraz heminę? 
Odpowiedź : TAK. 
20.Czy Zamawiający odstąpi od wymogu podawania wielkości opakowania na Certyfikacie 
Kontroli Jakości? 
Odpowiedź : TAK. 
 
21.Czy Zamawiający dopuści aby na Certyfikacji Kontroli Jakość żyzność była oznaczona 
ilościowo tylko dla tych podłóż które tego wymagają zgodnie z normą ISO 11133? 
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Odpowiedź : TAK. 
22.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 2 w pozycji 21 produktu, 
który nie jest przeznaczony tylko do diagnostyki in vitro, w związku z tym nie istnieje 
obowiązek jego rejestracji w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych? 
Odpowiedź : TAK. 
 
23.Czy Zamawiający wyraża zgodę na następujące terminy ważności dla podłoży 
chromogennych: 

Poz. 1 – min. 5 tygodni od daty dostawy, poz. 2 – min. 4 tygodnie od daty dostawy,  
poz. 3 – min. 6-8 tygodni od daty dostawy, poz. 5 – min. 7 tygodni od daty dostawy? 

Odpowiedź : TAK. 
 
24.Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby certyfikaty kontroli jakości były dostępne na 
Bibliotece Technicznej na stronie internetowej oferenta, do której Zamawiający posiada 
bezpłatny dostęp bez konieczności dostarczania ww. dokumentów do dostaw? Adres strony 
internetowej zostanie podany w ofercie. 
Odpowiedź : TAK. 
 
 
Dotyczy pakietu nr 3 
25.Czy w pozycji 1 Zamawiający wymaga rozróżnienia na tym podłożu Enterococcus faecalis 
od Enterococcus faecium na podstawie dwóch różnych kolorów, co ma być opisane w 
instrukcji używania opracowanej przez producenta oraz w kolorowej ulotce producenta? 
Odpowiedź : Dopuszcza. 
26.Czy w pozycji 6 Zamawiający wymaga zaoferowania podłoża do badania próbek 
klinicznych, czego wyrazem powinna być Deklaracja Zgodności lub zgłoszenie do Urzędu 
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych? 
Odpowiedź : Dopuszcza. 
 
Dotyczy pakietu nr 4 
27.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie tabeli asortymentowo-cenowej w celu 
wyceny części zużywalnych do analizatora? 
Odpowiedź : TAK. 
 
28.Czy w pozycji 12 tabeli z wymogami granicznymi Zamawiający wymaga dołączenia do 
oferty stosownego certyfikatu kompatybilności od producenta, potwierdzającego spełnienie 
wymogu? 
Odpowiedź :  dopuszcza. 
 
29.Jak Zamawiający będzie oceniał parametr z pozycji 18 tabeli z wymogami granicznymi? 
Odpowiedź : Parametr graniczny bez oceny. 
Dotyczy pakietu nr 6 
30.Czy w punkcie 13 Zamawiający dopuści natryskową metodę barwienia, co umożliwi 
wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości oferentów? 
Odpowiedź : NIE. 
31.Czy Zamawiający odstąpi od wymogów w punktach 5 i 12, co umożliwi wzięcie udziału w 
postępowaniu większej ilości oferentów? 
Odpowiedź : NIE. 



 

7 
 

 
32.Czy w tabeli asortymentowo-cenowej Zamawiający ma na myśli zaoferowanie po 14 
zestawów wszystkich trzech barwników? 
Odpowiedź : TAK 
Pytania do umowy (zał. nr 6 – dotyczy pakietu nr 4 i 6): 
33.§13 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego 
na:  
,,Wykonawca zobowiązany jest do załatwienia reklamacji w terminie 5 dni roboczych od daty 
zgłoszenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Wykonawca poinformuje pisemnie 
Zamawiającego.”? 
Odpowiedź : NIE. 
 
34.Czy w związku z konfekcjonowaniem zależnym od Producenta Zamawiający wyrazi 
zgodę na zaoferowanie testów pakowanych w inny sposób niż 20 sztuk w opakowaniu oraz 
odpowiednie przeliczenie ilości opakowań? 
Odpowiedź : TAK. 
 
35.Czy Zamawiający wymaga analizatora fabrycznie nowego? 
Odpowiedź : Dopuszcza. 
 
36.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania systemu, w którym 
napełnianie testów odbywa się grawitacyjnie i wymaga jedynie wlania zawiesiny do 
odpowiedniego miejsca na panelu testowym?  
Takie rozwiązanie jest bezpieczne oraz nie wymaga wykonywania żadnych dodatkowych 
procedur laboratoryjnych.  Pragniemy jednocześnie podkreślić, iż żaden z obecnych na rynku 
systemów diagnostycznych nie zapewnia automatyzacji tego procesu. Za każdym razem 
konieczne jest przygotowanie zawiesiny, umieszczenie testów lub kart w statywach i 
wykonanie dodatkowych procedur manualnych związanych z przenoszeniem kart z komory, 
gdzie następuje ich napełnienie do komory inkubacyjnej.   
Odpowiedź : TAK. 
 
37.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania szybkich manualnych testów 
do identyfikacji beztlenowców i Neisseria / Haemophilus? Testy takie umożliwią 
Zamawiającemu wykonywanie specjalistycznych wysokiej jakości badań w kierunku 
diagnostyki tych drobnoustrojów, jednocześnie umożliwiając złożenie oferty na system 
identyfikacyjny przez firmy konkurencyjne. 
Odpowiedź : Dopuszcza. 
 
38.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania szybkich manualnych testów 
do oceny lekowrażliwości grzybów? Testy takie umożliwią Zamawiającemu wykonywanie 
specjalistycznych wysokiej jakości badań w kierunku diagnostyki tych drobnoustrojów, 
jednocześnie umożliwiając złożenie oferty na system identyfikacyjny przez firmy 
konkurencyjne. 
Odpowiedź : Odpowiedź udzielona w pyt. Nr 13. 
 
39.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów łączonych – identyfikacja i 
lekowrażliwość w 70-80%? 
Takie rozwiązanie umożliwi Zamawiającemu zarówno na stosowanie testów rozdzielnych w 
przypadku  wykonywania  na  analizatorze  jedynie częściowego  oznaczenia   identyfikacji  
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lub  lekowrażliwości  oraz   umożliwi   jednoczesne  wykonanie   tych  badań  na  jednym  
module  testowym.   
Rozwiązanie to pozwoli również na uzyskanie znacznej redukcji kosztów badań w przypadku 
wykonania pełnego badania identyfikacji oraz lekowrażliwości dla danego pacjenta, 
jednocześnie zwiększa standaryzację oraz wiarygodności wyniku badania (testy do  
identyfikacji  i  lekowrażliwości  wykonywane  będą  z  tych  samych  kolonii  bakteryjnych - 
materiału  użytego  do  badania).   
Jednocześnie prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie alternatywnego formularza 
asortymentowo-cenowego w postaci 

lp. nazwa Liczba 
opakowań 

Liczba testów 
w 
opakowaniu 

Liczba 
oznaczeń 

1 Testy do identyfikacji bakterii Gram (+) 5 25 125 
2 Testy do identyfikacji bakterii Gram(-) 8 25 200 
3 Testy do identyfikacji drożdżaków 3 25 60 
4 Testy do identyfikacji NH 2 20 40 
5 Testy do identyfikacji bakterii beztlenowych 5 20 100 

6 Testy do oznaczania lakowrażliwości bakterii 
G(+) 9 25 225 

7 Testy do oznaczania lekowrażliwości bakterii 
Gram(-) 3 25 60 

8 Testy do identyfikacji i lekowrażliwości 
bakterii Gram (+) 19 25 475 

9 Testy do identyfikacji i lekowrażliwości 
bakterii Gram(-) 12 25 300 

10 Testy do oznaczania lekowrażliwości 
grzybów drożdżopodobnych 1 80 60 

Odpowiedź : Dopuszcza. 
 
40.Czy Zamawiający wymaga, aby wynik testu lekowrażliwości wynikał z podwójnych 
geometrycznych rozcieńczeń antybiotyków bez omijania rozcieńczeń pośrednich? 
Odpowiedź : Dopuszcza. 
 
41.Czy Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie w analizatorze było min. wg EUCAST 
7,0? 
Odpowiedź : TAK. 
 
42.Czy Zamawiający wymaga, aby obsługa aparatu była w języku polskim? 
Odpowiedź : TAK. 
43.Czy Zamawiający wymaga, aby testy po napełnieniu były szczelnie zamknięte? 
Odpowiedź : TAK. 
 
44.Czy Zamawiający wymaga, aby kody kreskowe były fabrycznie naklejone na testy? 
Odpowiedź : TAK. 
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45.§ 3 Wzoru umowy dla pakietu 4, 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę analizatora 
w ciągu 10 dni roboczych?  
Odpowiedź : TAK wraz z dostawą stacji roboczej z pakietem office drukarką oraz 
podłączenia do sieci LIS. 
 
46.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na liczenie terminów w dniach roboczych? 
Odpowiedź : TAK. 
 
47.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie zamówień mailem? 
Odpowiedź : TAK. 
 
 
 

 
 
 
 
                                                                
 
 
 
 
 


