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     Wg rozdzielnika  
 
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na  dostawę odczynników do Zakładu  Mikrobiologii Nr procedury 
SPSSZ/41/D/19). 
 
1. Dotyczy pakietu nr 3 warunki graniczne pkt. 1 – Czy Zamawiający zgodzi się na zaofero-

wanie podłoży chromogennych z minimalnym terminem ważności 4-8 tygodni od daty do-
stawy do Zamawiającego?  

    Uzasadnienie: ze względu na skład, komponenty i system produkcji odczynników – nie 
można określić terminu ważności oferowanego asortymentu na podany w SIWZ. Ofero-
wane terminy ważności zostały podane zgodnie z zaleceniami producenta. 

     Odpowiedź : Tak.  
2. Dotyczy pakietu nr 3 warunki graniczne pkt. 5 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na mody-

fikację zapisu poprzez dodanie: „… lub Wykonawca udostępni stronę internetową, na któ-
rej będą dostępne wymagane przedmiotowe dokumenty”? 

    Uzasadnienie: W ofercie Wykonawca przedstawi adres strony internetowej, na której będą 
znajdowały się instrukcje wykonania testów/ulotki informacyjne oraz karty charakterystyk 
substancji niebezpiecznych w języku polskim, deklaracje zgodności oraz aktualne certyfi-
katy kontroli jakości do danych serii odczynników, dostępne bezpłatnie dla Zamawiające-
go całodobowo. 

     Odpowiedź : Tak.  
3.  Dotyczy pakietu nr 3 warunki graniczne punkt 6: Czy Zamawiający uzna za spełnienie 

warunku gdy wszystkie kolorowe ulotki wraz ze wstępnym opisem będą dostępne na ogól-
nodostępnej stornie internetowej. Uzasadnienie: Takie rozwiązanie daje Zamawiającemu 
dostęp do ulotek w najbardziej aktualnej wersji i chroni środowisko naturalne przez nad-
miernym  drukowaniem ulotek. 

    Odpowiedź : Tak.  
4. Dotyczy pakietu nr 4 tabela odczynnikowa: Czy Zamawiający wymaga aby wszystkie wy-

mienione w tabeli testy identyfikacyjne i antybiogramowe były wykonywane na oferowa-
nym analizatorze? 

     Odpowiedź : Tak.  
5.  Dotyczy pakietu nr 4 tabela warunki graniczne punkt 2: Czy Zamawiający pisząc „automa-

tyczne napełnianie testów” wymaga, aby testy były napełniane przez analizator na jego 
pokładzie bez udziału pracownika laboratorium?  



 

 

     Odpowiedź : Tak.  
6.  Dotyczy pakietu nr 4 tabela warunki graniczne punkt 12: Czy Zamawiający uzna za speł-

nienie wymogu, jeżeli oferowany analizator będzie miał oprogramowanie oparte o system 
ikon (na bazie Windows) z podpisami po angielsku. Uzasadnienie: Menu analizatora opar-
te jest o system ikon i nim się głównie posługujemy. Wszystkie pojawiające się komendy 
są przetłumaczone w instrukcji obsługi na język polski. Nie ma więc kłopotu z komunika-
cją z analizatorem.  

     Odpowiedź : Tak.  
7.  Pakiet 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwisu zdalnego dla analiza-

tora do ….……………, co umożliwi szybkie rozwiązywanie problemów w oprogramowa-
niu, przeprowadzanie obowiązkowych aktualizacji oprogramowania oraz udzielanie szyb-
kiej 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 ana-
lizatora do ….……………,  

    „Serwis aparatu w czasie obowiązywania umowy będzie realizowany również zdalnie po-
przez bezpieczne połączenie  vpn w zakresie rozwiązywania problemów w oprogramowa-
niu , 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. Wszel-
kie działania serwisowe będą realizowane z uwzględnieniem wymagań prawnych w zakre-
sie powierzenia i przetwarzania danych  osobowych” . 

     Odpowiedź : Tak.  
8.  Dotyczy pakietu nr 4 tabela odczynnikowa: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozszerze-

nie tabeli odczynnikowej o kolejne wiersze w celu wymienienia oraz wyceny odczynników 
wskaźnikowych, akcesoriów i mediów? 

     Uzasadnienie: odczynniki wskaźnikowe, media oraz inne akcesoria rekomendowane przez 
producenta np. probówki o odpowiedniej przejrzystości są konieczne do prawidłowego 
wykonania badania mikrobiologicznego i dają pewność, że Użytkownik będzie otrzymy-
wał wiarygodne wyniki mikrobiologiczne.  

     Odpowiedź : Tak.  
     Pytania dotyczące projektu umowy załącznik nr 7 do SIWZ (pakiet 1, 2, 3, 5, 7, 8): 
9.    §4 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego 

na: 
      ,,Zapłata należności za przedmiot umowy nastąpi w terminie do .... dni od złożenia faktu-

ry u Zamawiającego”? 
       Uzasadnienie: Wykonawca prosi o modyfikację zapisu ze względu na fakt, iż nie jest w 

stanie doręczyć wraz z fakturą potwierdzenia realizacji dostawy. Dostawa asortymentu 
odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej, która podczas wydawania towaru prze-
kazuje Zamawiającemu oryginał listu przewozowego.  

       Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę.  
10.   §7 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego 

na: ,,Za przekroczenie terminu płatności określonego § 4 ust.2 umowy za zrealizowany 
przedmiot umowy Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości odsetek za opóźnie-
nie w transakcjach handlowych”? 

       Odpowiedź : Nie.  
11.  §9 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu do 7 dni roboczych? 
       Odpowiedź : Tak. 
 
 



 

 

Pytania dotyczące projektu umowy (dot. pakietu 4 i 6): 
12. §3 ust. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z komunikacji przy użyciu fak-

su i w tym zakresie dokona stosownej modyfikacji zapisu?  
      Uzasadnienie: Wykonawca planuje w najbliższym czasie zrezygnować z użytkowania 

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

       Odpowiedź : Tak.  
13. §4 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego 

na: ,,Zapłata należności za przedmiot umowy nastąpi w terminie do .... dni od złożenia 
faktury u Zamawiającego”? 

       Uzasadnienie: Wykonawca prosi o modyfikację zapisu ze względu na fakt, iż nie jest w 
stanie doręczyć wraz z fakturą potwierdzenia realizacji dostawy. Dostawa asortymentu 
odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej, która podczas wydawania towaru prze-
kazuje Zamawiającemu oryginał listu przewozowego.  

       Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę.  
14. §11 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego 

na: ,,Za przekroczenie terminu płatności określonego § 4 ust.2 umowy za zrealizowany 
przedmiot umowy Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości odsetek za opóźnie-
nie w transakcjach handlowych”? 
Odpowiedź : Nie.  

15. §13 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu do 5 dni roboczych? 
       Odpowiedź : Tak.  
16. Dotyczy:  Pakiet nr 1 formularz cenowy,  pozycja nr 16 i 17. Czy Zamawiający wyrazi 

zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 16 i 17 generatorów pakowanych po 20 sztuk z op-
cją przeliczenia na liczbę wymaganą przez Zamawiającego? 
Odpowiedź : Tak.  

17. Dotyczy:  Pakiet nr 1 formularz cenowy,  pozycja nr 55. Czy Zamawiający wyrazi 
zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 55 szczepów wzorcowych z pierwszego pasażu ko-
lekcji ATCC w postaci liofilizowanych krążków, konfekcjonowanych po 10 sztuk ? 
Odpowiedź : Nie.  

18. Dotyczy:  Pakiet nr 1 Warunki graniczne, jakie muszą spełniać podłoża hodowlane i 
krążki antybiogramowe,  pozycja nr 14 i 15. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą 
o możliwość zaoferowania krążków antybiotykowych pakowanych po 4 fiolki, które są 
umieszczone w plastikowej tubie wielorazowego użytku z pochłaniaczem wilgoci znaj-
dującym się w wieczku tuby. Taki sposób pakowania eliminuje konieczność posiadania 
przez Zamawiającego dodatkowych pojemników koniecznych do przechowywania roz-
pakowanych z blistrów fiolek  i pozwala na ciągłe korzystanie z pochłaniacza wilgoci a 
tym samym umożliwia przechowywanie używanych krążków zgodnie z zaleceniami pro-
ducenta. Dodatkowo każda fiolka posiada zabezpieczenie w postaci kapturka chroniącego 
przed wilgocią i zanieczyszczeniem. 
Odpowiedź : Nie. 

19. Dotyczy:  Pakiet nr 1 Warunki graniczne, jakie muszą spełniać podłoża hodowlane i 
krążki antybiogramowe,  pozycja nr 17. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowa-
nie krążków z antybiotykami, które posiadają średnicę około 6 mm (6,35 – 6,5 mm). 
Wymiar średnicy przeliczany jest z pozaukładowej jednostki miary długości zwanej ca-
lem międzynarodowym, przez większość producentów krążków z antybiotykami? 
Odpowiedź : Nie.  



 

 

20. Dotyczy:  Pakiet nr 1 Warunki graniczne, jakie muszą spełniać podłoża hodowlane i 
krążki antybiogramowe,  pozycja nr 21c. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaofero-
wanie szczepów wzorcowych z terminem ważności 9 miesięcy? 
Odpowiedź : Nie. 

21. Dotyczy:  Pakiet nr 4 formularz cenowy. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o 
możliwość zaoferowania w pozycji 1 i 5 80% testów do identyfikacji i lekowrażliwości 
bakterii Gram dodatnich w postaci łączonych modułów testowych oraz w pozycji 2 i 6 
80% testów do identyfikacji i lekowrażliwości bakterii Gram ujemnych w postaci łączo-
nych modułów testowych. Testy łączone służą  do jednoczesnej identyfikacji i lekowraż-
liwości drobnoustrojów Gram ujemnych i analogicznie drobnoustrojów Gram dodatnich. 
80% paneli w formie łączonej daje możliwość uzyskania w jednym czasie dwóch ozna-
czeń identyfikacji oraz lekowrażliwości  na  jednym module  testowym, co znacznie 
skraca  czas przygotowania  testów, umożliwia  wykonanie  badania  z tej  samej zawie-
siny  bakteryjnej  oraz  zapewnia możliwość zaoferowania  korzystnej  oferty cenowej 
przez poszczególnych Wykonawców,  bez  wpływu na  jakość wyników prowadzonych 
badań. 
Odpowiedź : Nie. 

22. Dotyczy:  Pakiet nr 4 formularz cenowy,  pozycja nr 7 oraz warunki graniczne,  po-
zycja nr 8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów manualnych do le-
kowrażliwości grzybów rekomendowanych przez Krajowy Ośrodek Referencyjny w 
Warszawie, testów wiarygodnych oraz  prostych do wykonania  umożliwiających ocenę 
wartości MIC dla  danego leku przeciwgrzybiczego oraz interpretację S I  R ? Obecnie 
tylko jeden system na rynku oferuje możliwość automatycznego odczytu lekowrażliwości 
grzybów, przez co Zamawiający ogranicza możliwość konkurencji i tym samym złożenia 
oferty innym wykonawcom. 
Odpowiedź : Nie. 

23. Dotyczy:  Pakiet nr 4 Warunki graniczne,  pozycja nr 2. Czy  Zamawiający  dopuści 
możliwość zaoferowania systemu, który  umożliwia prostą jednoetapową inokulację jed-
nocześnie całego testu za pomocą specjalnego urządzenia działającego podciśnieniowo? 
Odpowiedź : Nie. 

24. Dotyczy:  Pakiet nr 4 Warunki graniczne,  pozycja nr 12. Czy  Zamawiający  dopuści 
możliwość zaoferowania systemu, którego oprogramowanie jest w języku angielskim i 
główne komunikaty opierają się na systemie ikon graficznych? 
Odpowiedź : Tak.  

25. Dotyczy projektu umowy, stanowiącego załącznik do SIWZ. Pytanie 1 - dotyczy projek-
tów umów: Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia 
na poziomie nie mniejszym niż 80 % ilości wyszczególnionych w ofercie? Pozytywna 
odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji ofero-
wanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wy-
roku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez Zamawiającego ilości za-
mawianych 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 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, ze "nie można 
zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną 
pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu 
decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia." 
Odpowiedź : Nie, ze względu na specyfikę pracy szpitala .  

26. Pytanie 2 – dotyczy projektów umów: Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w § 4  
zapisu, żeby faktury za dostarczony towar przekazywane były Zamawiającemu ra-



 

 

zem z dostawą w formie papierowej, lub w formie elektronicznej na adres: 
_________@______ nie później niż w dniu doręczenia towaru. 
Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę zgodnie z ustawą o elektronicznym fakturowa-
niu w zamówieniach publicznych poprzez platformę elektronicznego fakturowania. 

27. Dotyczy „Opis przedmiotu zamówienia” – Pakiet 8. Czy zamawiający wyrazi zgodę, aby 
wyroby posiadały tylko i wyłącznie oryginalne oznaczenia producenta, bez oznaczeń w 
języku polskim na opakowaniu jednostkowym?   
Odpowiedź : Tak.  

 
 
 
 
 
                                                                                                    …………………….. 
                                                                                                                Podpis  
 
 
 
 
 


