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Bochnia, dn. 17.03.2021 r. 

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-3/2021 
 

ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej,  

ADRES: ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia,  
http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/  

 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, 
na podstawie art. 132 Ustawy Pzp na: Dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatury diagnostycznej dla 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni ,,Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej. 

 
WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (zwana dalej: 
PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami: 

 
1. Treść pytania: Poniższy wniosek dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Zadaniu 13 w przedmiotowym 

postępowaniu: Prosimy o wyłączenie pozycji 1, 5, 9 z pakietu 13 utworzenie z niej odrębnego pakietu. Obecny opis 

przedmiotu zamówienia tworzy preferencje dla konkretnego wytwórcy, dysponującego pełnym asortymentem 
wymienionych w Zadaniu 13 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. 17.1 pkt. 1) i pkt. 5b) ustawy z dnia 17 grudnia 2004r.             

o odpowiedzialności za naruszanie dyscypliny finansów publicznych (wraz z późn. zm.)). Poprzez sformułowanie 
przedmiotu zamówienia ograniczające faktyczny krąg podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

posiadających w swojej ofercie testy immunochromatograficzne, Zamawiający narusza odpowiednie przepisy 
ustawy PZP 
1) art. 7 ust.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. 29 ust. 1, 2 i 3 w zw. z art. 7 ust. 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. 29 ust. 1, 2 i 3 w zw. z art. 36aa ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1, poprzez wadliwe opisanie przedmiotu 
Zamówienia, polegające na niedopuszczeniu możliwości skladania ofert częściowych/nieudzielenie zamówienia w 

częściach i tym samym ograniczenie liczby podmiotów uprawnionych do ubiegania się o udzielenie Zamówienia w 
postępowaniu. W odnieniesiu 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.” 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

2. Treść pytania: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przez Wykonawcę w pakiecie nr 10 poz. 10 

odczynnika Dolichotest w opakowaniach handlowych 2 x 2 ml? W przypadku wyrażenia zgody prosimy o podanie 
ilości opakowań. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania 1 opakowania 2 x 2 ml, ale nie wymaga. 
 

http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/
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3. Treść pytania: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przez Wykonawcę w pakiecie nr 10 poz. 8 i 14 

odczynników z terminem ważności 12 miesięcy od daty produkcji? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

4. Treść pytania: Poniższy wniosek dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Zadaniu 13 w przedmiotowym 

postępowaniu: Prosimy o wyłączenie poz. 1, 5 i 9 z Zadania 13 w celu utworzenia z nich odrębnego pakietu. 

Obecnie przygotowany pakiet asortymentu w Zadaniu 13 faworyzuje konkretnego wytwórcę, który jako jedyny 
posiada w swoim portfolio zarówno testy immunochromatograficzne, test RPR oraz testy lateksowe.                         

Czy Zamawiający podzieli Zadanie 13 w następujący sposób :  
-   testy imunochromatograficzne 

-   test RPR 
-   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 przetargowe. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

5. Treść pytania: dot. Pakietu nr 16 – Płytki gotowe, testy lateksowe, odczynniki: Czy Zamawiający w pozycji nr 2 
wymaga zaoferowania podłoża Columbia CAP Agar z dodatkiem aztreonamu? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

6. Treść pytania: dot. Pakietu nr 16 – Płytki gotowe, testy lateksowe, odczynniki: Czy Zamawiający w pozycji nr 10 

wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoża z krwią końska przeznaczonego do identyfikacji Gardnerlla vaginalis? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

7. Treść pytania: dot. Pakietu nr 16 – Płytki gotowe, testy lateksowe, odczynniki: Czy Zamawiający w pozycji nr 20 

wyrazi zgodę na zaoferowanie testu lateksowego w postaci płynnej wykrywającego tylko koagulazę i białko A? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

8. Treść pytania: dot. Pakietu nr 16 – Płytki gotowe, testy lateksowe, odczynniki: Czy Zamawiający wymaga 
zaoferowania podłoży od dostawcy który posiada certyfikat ISO 17025? (Uzyskiwanie wyników badań o dużej 

dokładności i wiarygodności) 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

9. Treść pytania: dot. Pakietu nr 2: Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie odczynników z minimalnym 
terminem ważności 4 –7 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego? Uzasadnienie: ze względu na skład, 

komponenty i system produkcji odczynników – nie można określić terminu ważności oferowanego asortymentu na 
podany w SIWZ. Oferowane terminy ważności zostały podane zgodnie z zaleceniami producenta 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

10. Treść pytania: dot. Pakietu nr 6: parametry graniczne dla odczynników –Czy Zamawiający zgodzi się na 

samodzielne pobranie certyfikatów kontroli jakości oraz instrukcji wykonania testów bezpośrednio ze strony 
wykonawcy?  Uzasadnienie: W ofercie Wykonawca przedstawi adres strony internetowej, na której będą 

znajdowały się instrukcje wykonania testów/ulotki informacyjne oraz karty charakterystyk substancji 

niebezpiecznychw języku polskim, deklaracje zgodności oraz aktualne certyfikaty kontroli jakości do danych serii 
odczynników, dostępne bezpłatnie dla Zamawiającego całodobowo. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

11. Treść pytania: dot. Pakietu nr 6: Czy Zamawiający dopuści analizator do posiewów krwi i innych jałowych płynów 
ustrojowych z roku produkcji 2010, w pełni sprawny po przeglądzie technicznym ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
12. Treść pytania: dot. Pakietu nr 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaokrąglenie do góry i  zaoferowanie nasadek 
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do przesiewania butelek pozytywnych z poz. 7 w ilości 576 szt z uwagi na niestandardowe konfekcjonowanie po 

288 szt. w opakowaniu ? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

13. Treść pytania: dot. Pakietu nr 8: 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”. 
Odpowiedź: Zamawiający wprowadzi poniższy zapis do umowy: „Zamawiający dopuszcza, aby serwis aparatu w czasie 
obowiązywania Umowy był 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.” 
 

14. Treść pytania: dot. Pakietu nr 8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyszczególnienie i wycenę podłoża Typtyzowo 

–sojowego z dodatkiem krwi baraniej w ilości niezbędnej do przeprowadzania kontroli jakości dla testów przez 

okres 24 miesięcy ? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

15. Treść pytania: dot. Pakietu nr 8: Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie odczynników z poz. 1-8 z 

minimalnym terminem ważności 4 –6miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego? Uzasadnienie: ze względu na 

skład, komponenty i system produkcji odczynników – nie można określić terminu ważności oferowanego 
asortymentu na podany w SIWZ. Oferowane terminy ważności zostały podane zgodnie z zaleceniami producenta. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

16. Treść pytania: dot. projektu umowy: §2 ust. 5 –Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia 

umownego na: ,,Rodzaj i ilość Towaru określone będą w bieżących zamówieniach, składanych przez 
Zamawiającego pisemnie lub poprzez email na następujące adresy: ……………………………”? 

Uzasadnienie: Wykonawca planuje w najbliższym czasie zrezygnować z użytkowania faksu jako środka 
komunikacji. W bezpieczeństwie o poprawne i sprawne odbieranie korespondencji przez cały okres trwania umowy, 

zwracamy się z prośbą o modyfikację powyższego postanowienia. 
Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapis postanowienia umownego, jednocześnie informuje, że dopuszcza 
możliwość składania zamówień bez użycia faxu, po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego o braku takiej 
możliwości u Wykonawcy. 
 

17. Treść pytania: dot. projektu umowy: §2A ust. 7 –Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia 
umownego na: ,,Możliwości zgłaszania awarii w godzinach od 7:00 do 18:00 od poniedziałku do piątku –

telefonicznie lub emailem (na adres: ………………..…),”? 

Uzasadnienie: Wykonawca planuje w najbliższym czasie zrezygnować z użytkowania faksu jako środka 
komunikacji. W bezpieczeństwie o poprawne i sprawne odbieranie korespondencji przez cały okres trwania umowy, 

zwracamy się z prośbą o modyfikację powyższego postanowienia. 
Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapis postanowienia umownego, jednocześnie informuje, że dopuszcza 
możliwość składania zamówień bez użycia faxu, po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego o braku takiej 
możliwości u Wykonawcy. 
 

18. Treść pytania: dot. projektu umowy: §2A ust. 8 –Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia 
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umownego na: ,,Wykonawca zobowiązany jest do naprawy lub usunięcia awarii w terminie do 72 godzin roboczych 

(za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00, z wyłączeniem dni 
ustawowo wolnych od pracy) od daty otrzymania zgłoszenia awarii –telefonicznie lub emailem. Nie usunięcie 

usterki w w/w czasie będzie związane z koniecznością, według wyboru przez Zamawiającego, zapewnienia przez 
Wykonawcę aparatu zastępczego na czas naprawy lub z pokryciem kosztów badań wykonanych w pracowni 

zewnętrznej.”? 

Uzasadnienie: Wykonawca planuje w najbliższym czasiezrezygnować z użytkowania faksu jako środka komunikacji. 
W bezpieczeństwie o poprawne i sprawne odbieranie korespondencji przez cały okres trwania umowy, zwracamy 

się z prośbą o modyfikację powyższego postanowienia. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis postanowienia umownego, jednocześnie informuje, że dopuszcza 
możliwość składania zamówień bez użycia faxu, po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego o braku takiej 
możliwości u Wykonawcy. 
 

19. Treść pytania: dot. projektu umowy: §3 ust. 2 –Czy Zamawiający wyraża zgodę na rezygnację z komunikacji przy 
użyciu faksu?  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis postanowienia umownego, jednocześnie informuje, że dopuszcza 
możliwość komunikacji bez użycia faxu, po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego o braku takiej możliwości 
u Wykonawcy. 
 

20. Treść pytania: dot. projektu umowy: §3 ust. 3 –Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia 

umownego na: ,,Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 5 dni roboczych od daty jej 
otrzymania oraz powiadomić w tym czasie Zamawiającego o działaniach powziętych w celu zniwelowania 

stwierdzonych uchybień w celu należytej realizacji Przedmiotu Umowy. 
Uzasadnienie: Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o wydłużenie okresu przeznaczonego na rozpatrzenie 

reklamacji. Wskazany przez Zamawiającego termin jest zbyt krótki do przeprowadzenia procedury związanej z 

oceną zasadności zgłoszonych wad. 
Odpowiedź: Zamawijący wyraża zgodę, jednoczesnie informuje, że wprowadzi zmiany do umowy. 
 

21. Treść pytania: dot. projektu umowy: §3 ust. 8 –Czy Zamawiający wyraża zgodę na rezygnację z komunikacji przy 

użyciu faksu?  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis postanowienia umownego, jednocześnie informuje, że dopuszcza 
możliwość komunikacji bez użycia faxu, po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego o braku takiej możliwości 
u Wykonawcy. 
 

22. Treść pytania: dot. projektu umowy: §3 ust. 10 –Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia 

umownego na: ,,Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku nie dostarczenia przez Wykonawcę zamówionego 
przez Zamawiającego Towaru w przewidzianym Umową terminie lub naruszenia postanowień § 3 ust. 3 lub ust. 4 

Zamawiającemu po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy przysługuje prawo do nabycia, na ryzyko i koszt 
Wykonawcy, nie dostarczonego Towaru lub jego odpowiednika u innego dostawcy (zakup interwencyjny):”? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis postanowienia umownego  
 

23. Treść pytania: dot. projektu umowy: §5 ust. 6 –Czy w odniesieniu do Wykonawców ubiegających się o udzielnie 

zamówienia  z kilku pakietów, przedmiotowa  kara umowna będzie liczona od wartości pakietu, którego dotyczy 
zakup interwencyjny czy też od wartości wszystkich pakietów łącznie, o których udzielenie ubiega się Wykonawca ?  

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisem SWZ Umowa zostanie zawarta na każdy pakiet odrębnie 
 

24. Treść pytania: dot. projektu umowy: §5 ust. 6 –Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia 

umownego na: ,,W przypadku innych, niż wskazane powyżej, naruszeń umowy, Zamawiający może żądać kary 
umownej w wysokości 1% wartości brutto umowy, określonej w § 4 ust. 1 Umowy za każdą postać naruszenia 

Umowy, za którą Wykonawca ponosi odpowiedzialność.”? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis postanowienia umownego. 

25. Treść pytania: dot. projektu umowy: §5 ust. 7 –Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia 
umownego na: ,,Maksymalna wysokość kar umownych, które mogą zostać naliczone Wykonawcy nie przekroczy 

50% wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w §4 ust. 1 Umowy.”? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis postanowienia umownego. 
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26. Treść pytania: dot. Pakietu nr 10: Czy w pozycji nr 12 należy zaoferować surowice IgG?  
Odpowiedź:Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

27. Treść pytania: dot. Pakietu nr 10: Czy w pozycji nr 9 należy zaoferować  krwinki w ilości 12 ml czy 12 zestawów? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

28. Treść pytania: dot. Pakietu nr 10: Czy w pozycji nr 15 można zaoferować krwinki do ABO w zestawach 3x5 ml? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

29. Treść pytania: dot. Pakietu nr 10: Czy w pozycji nr 15 można zaoferować krwinki do ABO w zestawach 3x10 ml? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

30. Treść pytania: dot. Pakietu nr 10: Czy Zamawiający potwierdza, że wymaga w pozycji nr 15 krwinek wzorcowych 
do ABO gęstych czyli o Hematokrycie Ht 20-25% (poziom zawartości krwinek w roztworze)?  

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

31. Treść pytania: dot. Pakietu nr 10: Czy Zamawiający pozwoli na dostawy krwinek i odczynników na podstawie 

harmonogramu ustalonego z laboratorium? Wskazujemy, że krwinki produkuje się zgodnie z harmonogramem z 
UKKCZ. 

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w postanowieniach umownych Zamawiający dopuszcza. 
 

32. Treść pytania: dot. Pakietu nr 10: Czy odczynnik PBS oraz LISS można zaoferować bez pipet tylko w butelkach z 
zakrętką lub dozownikiem? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

33. Treść pytania: dot. Pakietu nr 10: Prosimy o potwierdzenie, że dla pakietu nr 10 nie wymaga się żadnych środków 

dowodowych w zakresie przedmiotowym (pkt II.8.SWZ.) 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

34. Treść pytania: dot. Pakietu nr 4 - Odczynniki  do koagulologii wraz z dzierżawą analizatora: Prosimy o wydłużenie 
terminu rozpatrzenia reklamacji do 5 dni roboczych od daty jej otrzymania. 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią nr 20 
 

35. Treść pytania: dot. Pakietu nr 4 - Odczynniki  do koagulologii wraz z dzierżawą analizatora: Prosimy o wykreślenie 

zapisów §5 ust. 4. Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu różnicy pomiędzy ceną zakupu 
interwencyjnego i ceną towaru oraz zostaje zmniejszona wartość Umowy o wartość tego zakupu co samo w sobie 

stanowi karę za niedotrzymanie wymaganych terminów. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis postanowienia umownego. 
 

36. Treść pytania: dot. Pakietu nr 4 - Odczynniki  do koagulologii wraz z dzierżawą analizatora:  Czy w zakresie opisu 

parametrów ocenianych powyżej wymagań granicznych, w zakresie wydajności dla oznaczeń: 

- PT, APTT, fibrynogen minimum 48 testów/godzinę – 10 punktów 
- D dimery minimum 16 testów/godzinę – 10 punktów 

- PT minimum 60 testów/godzinę – 10 punktów 
 

nie nastąpiła omyłka, w związku z czym opis powinien brzmieć: 

 
- PT, APTT, fibrynogen powyżej 48 testów/godzinę – 10 punktów 

- D dimery powyżej 16 testów/godzinę – 10 punktów 
- PT powyżej 60 testów/godzinę – 10 punktów 

 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że nastąpiła pomyłka, prawidłowy opis brzmi:   

- PT, APTT, fibrynogen powyżej 48 testów/godzinę – 10 punktów 

- D dimery powyżej 16 testów/godzinę – 10 punktów 
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- PT powyżej 60 testów/godzinę – 10 punktów 

 
37. Treść pytania: dot. Pakietu nr 7: Zapytanie do opisu wirówki: Wymagania graniczne pkt 4 :Wirówka do mikrokart 

(2 szt.) na 4 - 8 kart, stała prędkość wirowania, wyjmowany rotor w celu dezyfekcji, wymiary nie przekraczające 
30/35/20 waga wirówka + rotor do 10 kg, maksymalny pobór mocy do 40 VA.  

     Opis przedmiotu zamówienia jest niezgodny z art. 16 pzp oraz art. 99 pzp, ponieważ wymagania wprost   

wskazują parametry wirówki marki DiaMed dlatego wnosimy jak poniżej:  
    1. Wnosimy o dopuszczenie wirówek na 12 do 24 kart  

    2. Odstąpienie od bezwzględnie wymaganej wartości wagi do 10 kg ciężaru oraz wymiarów które są 
charakterystyczne dla sprzętu DiaMed i nie ma wartości dla jakości badań/diagnostyki.  

    3. Dopuszczenie wymiarów do wartości wyrażonych w cm 37/43,2/26  
    Parametry (czas wirowania i siła odśrodkowa) wykonywania badań diagnostycznych przy użyciu  wirówki na 12 i 24 

karty są takie same jak wirówki 6-8 kart. Gabarytowo wirówka znacząco nie odbiega od wymiarów wirówki na 6 – 

8 kart z jednoczesnym zużywaniem takiej samej ilości prądu. W związku z tym zasadność zaoferowania dwóch 
wirówek 6-8 kart wynikająca z trudności lokalowych ewentualnie większej ilości zużycia prądu nie ma 

zastosowania. Jednocześnie wskazujemy, że proponowane wirówki są wyciszone (prawie bezgłośne), co jest 
znaczące dla personelu (przepisy BHP) 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 

38. Treść pytania: dot. Pakietu nr 7:  Zapytanie do wymagań granicznych Zamawiający wymaga aby ilość opakowań 

była dostosowana do ilości wykonywanych badań. W przypadku niedoszacowania ilości kart, odczynników i 
materiałów pomocniczych do ilości wykonywanych badań wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć brakujące 

odczynniki oraz materiały pomocnicze nieodpłatnie. Prosimy i wyjaśnienie czy Zamawiający będzie potrafił odróżnić 
celowe niedoszacowanie od nieumyślnego? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 

39. Treść pytania: dot. Pakietu nr 7: Zapytanie do wymagań granicznych pkt 2: Czy Zamawiający dopuści karty z 

terminem ważności 6-9 miesięcy ? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 

40. Treść pytania: dot. Pakietu nr 7: Zapytanie do wymagań granicznych pkt 4 Dostawa transportem monitorowanym 
pod względem temperatury 2-8 stopnia dla odczynników krwinkowych lub wrażliwych na temperaturę. W każdej z 

dostaw wydruk temperatury transportu od momentu pobrania z magazynu do przekazania odbiorcy,  
a) Czy wydruk temperatury może być dostarczony po dostawie na wskazany email ponieważ obowiązują nowe 

procedury dostaw w związku z pandemią?  

b) Czy można dostarczyć krwinki zgodnie z wymaganiami producenta czyli bez dostaw monitorowanych na 
wyłączną odpowiedzialność wykonawcy/producenta?  

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 

41. Treść pytania: dot. Pakietu nr 7: Zapytanie do wymagania: Dotyczy pkt. 14 - Materiały kontrolne do codziennej 
wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości dla testów kolumnowych , mają zawierać minimum 2 różne próbki krwi 

pełnej, w tym jedna RhD dodatnia i RhD ujemna. Jedna z próbek ma zwierać przeciwciała anty-D o mianie 0,05 

IU/ml opisane na produkcie, a druga przeciwciała anty Fya opisane na produkcie. Należy zaoferować min. 24 
zestawy gdzie za jeden zestaw przyjmuje się min. 2 probówki zawierajace min. 5ml grupy A Rh D– (ujemny) i min. 

2 próbówki zawierające min. 5 ml grupy B Rh D+ (dodatni), z terminem trwałości po otwarciu min. 2 tygodnie, aby 
zapewnić codzienną wewnątrz laboratoryjną kontrolę jakości przez cały czas trwania umowy. Kontrola 

wewnątrzlaboratoryjna od tego samego producenta co oferowana mikrometoda. 

Zamawiający opisał zestaw produkcji DiaMed dlatego wnosimy o dopuszcenie zestawu kontrolnego zgodnego z 
wytycznymi Ministerstwa Zdrowia; zestaw ma zawierać: jedna z próbek posiada przeciwciała np. anty-D ,anty-Fya. 

Zestaw może zawierać jedne z wymienionych przeciwciał (słabe anty-D jest równoważne do słabego Fya) a nie 
oba jednocześnie. Dopuszcza się aby zestaw zawierał przeciwciała anty-D lub Fya oraz anty-K lub anty K Zgodnie z 

pkt II.7.3) wnosimy o wskazanie produktu równoważnego z uwzględnieniem wymagań Ministra Zdrowia w tym 
IHiT, europejskich norm i specyfikacji czyli wskazanie parametrów równoważnych.  
Opisano bowiem produkt z USA. 

UZASADNIENIE ART. 99 PZP: Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać 
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uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub 

szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli 
mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów.      

Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany w sposób, o którym mowa w ust. 5, zamawiający wskazuje w opisie 
przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 

42. Treść pytania: dot. Pakietu nr 7: Czy Zamawiający pozwoli na zaoferowanie zestawu kontrolnego i końcówek do 

pipet z deklaracja CE zgodnie z ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r . Są to wyroby nie 
dostarczające informacji diagnostycznej( opinia Prezesa Urzędu Rejestracji), zatem nie musza posiadać Certyfikat 

Jednostki notyfikowanej lub czy pozwoli na zaoferowanie produkty innego producenta? Wymaganie certyfikatu JN 
dla pozycji nr 13,14 jest wymaganiem zawyżonym i niezgodnym z przepisami art. 16 pzp, jednak skutecznie 

prowadzą do preferencji jednego producenta od wielu lat. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 

43. Treść pytania: dot. Pakietu nr 7: Zapytanie do pozycji 4 Oznaczenie fenotypu w zakresie C-Cw-c-E-e-K na jednej 
karcie oraz dodatkowej karty zawierającą kontrolę, zgodnie z metodyką wykonywania badania.  

a) Czy można zaoferować karty C-c-E-e_K-kontrola  

b) Czy można zaoferować karty C-c-E-e_K-kontrola i kartę z Cw?  

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 

44. Treść pytania: dot. Pakietu nr 7: Zapytanie do wymagań granicznych pkt 3 Sprzęt i odczynniki muszą pochodzić od 
tego samego producenta w celu walidacji metody. Czy można zaoferować w pozycji nr 1, 2 karty innego 
producenta -uzupełnienie oferty-pod warunkiem pełnej udokumentowanej walidacji i zgodności ( kompatybilność                

i walidacja udokumentowana). Wówczas Zamawiający otrzyma ofertę konkurencyjna a nie jedna jak w latach 

poprzednich. 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 

45. Treść pytania: dot. Pakietu nr 7: formularz asortymentowy: Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że podane 

ilości badań zawierają ilości przeznaczone na codzienną wewnętrzną kontrolę jakości. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 

46. Treść pytania: dot. Pakietu nr 7: formularz asortymentowy, pozycja 4: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie 
jednej karty spełniającej oczekiwania Zamawiającego do oznaczania fenotypu w zakresie: D(VI+)-C-E-c-e-Cw-Kell-

Ctl? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

47. Treść pytania: dot. Pakietu nr 7: formularz asortymentowy, pozycja 6: Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający 
w pozycji nr 6 oczekuje dostarczenia kart, które są potrzebne do wykonania podanej ilości badań? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ Zamawiajacy nie oczekuje kart  
 

48. Treść pytania: dot. Pakietu nr 7: formularz asortymentowy, pozycja 10: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie 

zestawu 4 krwinek wzorcowych do testu PTA-LISS? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

49. Treść pytania: dot. Pakietu nr 7: formularz asortymentowy, część II, dzierżawa: Czy w celu zapewnienia walidacji 

metody Zamawiający wymaga dostarczenia inkubatora, który pochodzi od tego samego producenta co wirówka 
oraz karty i odczynniki? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga 
 

50. Treść pytania: dot. Pakietu nr 7: formularz asortymentowy, wymagania graniczne dla aparatury do badań 

serologicznych metodą mikrokolumnową żelową. Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany sprzęt był fabrycznie 
nowy, rok produkcji nie starszy niż 2020? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
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51. Treść pytania: dot. Pakietu nr 7: formularz asortymentowy, wymagania graniczne dla aparatury do badań 

serologicznych metodą mikrokolumnową żelową, pozycja 4. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wirówki do 
mikrokart (2szt.) na 24 karty każda, która ma wymiary 41x52,5x18 cm? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

52. Treść pytania: dot. Pakietu nr 7: formularz asortymentowy, wymagania graniczne dla kart, odczynników, pozycja 1. 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie materiału kontrolnego do codziennej wewnątrzlaboratoryjnej kontroli 
jakości, gdzie jedna z próbek zawiera przeciwciała anty-D o mianie około 0,05 IU/ml a druga przeciwciała anty 

Fya? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

53. Treść pytania: dot. Pakietu nr 7: formularz asortymentowy, wymagania graniczne dla kart, odczynników, pozycja 6. 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kart do potwierdzania grupy krwi dawcy odczynnik anty-D wykrywający 

słabą ekspresję antygenu (DVI+), które są przechowywane w temperaturze 2-8 stopni C? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

54. Treść pytania: dot. Pakietu nr 7:  Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie długości trwania kontraktu. W umowie 

w rozdziale ,,termin i warunki realizacji umowy” §2 i w SIWZ w rozdziale II.9.1 czas trwania kontraktu podany jest 

jako 12 miesięcy, natomiast w formularzu asortymentowym dla pakietu nr 7 w części dzierżawa oraz w ilości 
zestawów kontrolnych jest  24 miesiące. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że umowa zawarta będzie na 24 miesiące. 
 

55. Treść pytania: dot. Pakiet 1: Dotyczy Pakietu nr 1, pkt. 1 wymaganych parametrów granicznych dla odczynników, 
Formularz asortymentowy, Załącznik nr 1A do SIWZ: Ze względu na brak w ofercie firmy Randox sprawdzianu 

kontroli międzynarodowej do biochemii dla 53 parametrów, czy Zamawiający uzna za spełniony warunek 

zaoferowanie sprawdzianu dla 50 parametrów? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

56. Treść pytania: dot. Pakiet 1, pkt. 5 wymaganych parametrów granicznych dla analizatora, Formularz 

asortymentowy, załącznik nr 1A do SIWZ: Prosimy o doprecyzowanie czy przez pojęcie bezobsługowe Zamawiający 

wymaga aby elektrody nie wymagały uzupełniania płynów czy wymiany membran, niezależnie kto tą czynność 
wykonuje (operator czy serwis wykonawcy)? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

57. Treść pytania: dot.  pakietu nr 1 i 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lodówki z 2019 roku oraz 

wirówek nie starszych niż 2019 rok? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

58. Treść pytania: dot. pakietu nr 1 i 2: Poprosimy o podanie na jaką ilość wydruków Oferent powinien zapewnić 

materiały zużywalne? 
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że miesięcznie wykonuje 2000 badań 
 

59. Treść pytania: dot. Pakiet nr 2 do pkt 7: Czy Zamawiający pod pojęciem max ilość próbki ma na myśli ilość próbki 
aspirowanej przez aparat? 

Odpowiedź: TAK 
 

60. Treść pytania: dot. zał. nr 3 wzór umowy: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie 

elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę? 
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 własnoręcznemu. Potwierdzenie tej zasady znajduje się w art. 78(1) kodeksu 

cywilnego, który zrównuje kwalifikowany podpis elektroniczny z podpisem własnoręcznym. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość. 
 

61. Treść pytania: dot. zał. nr 3 wzór umowy: Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do wzoru umowy 
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postanowienia o dopuszczalności wprowadzenia w trakcie trwania umowy zamiennika danego produktu 

wchodzącego w skład przedmiotu umowy, na podstawie pisemnego zawiadomienia, bez konieczności zawierania 
pisemnego aneksu, przy spełnieniu oczywiście dodatkowych założeń? Propozycja postanowienia poniżej: 

„Strony dopuszczają w trakcie trwania umowy zamianę danego produktu wchodzącego w skład przedmiotu 
umowy w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę odpowiedniego zamiennika lub produktu zmodyfikowanego, 

w szczególności udoskonalonego, o ile zamiennik ten jest produktem o właściwościach równoważnych bądź 

lepszych w stosunku do zamienianego, odpowiadających charakterystyce pierwotnego produktu. W przypadku, 
gdy nie ulegnie zmianie cena jednostkowa, a tym samym nie wpłynie to na zmianę wynagrodzenia z tytuły 

realizacji umowy i jednocześnie zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego, nie wymaga ona zawarcia 
pisemnego aneksu, lecz jest skuteczna na podstawie pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w tym zakresie 

przez Wykonawcę. Zmiana uznawana będzie za skuteczną w chwili otrzymania przez Zamawiającego 
zawiadomienia, chyba że została wskazana w nim inna data."  

Uzasadnienie:  Zmiana opisana powyżej jest korzystna dla Zamawiającego i może usprawnić proces 
wprowadzania zmian korzystnych dla Zamawiającego, także po stronie wykonawcy, ponieważ w przypadku 
zastąpienia danego produktu udoskonalonym, wymaga to wprowadzania zmian w bardzo wielu umowach. 
Dopuszczenie w takich sytuacjach formy pisemnego zawiadomienia dla skuteczności tej zmiany byłoby 
racjonalnym postępowaniem.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis postanowienia umownego 
 

62. Treść pytania: dot. zał. nr 3 wzór umowy: Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie we wzorze umowy 

następującego postanowienia? Dopuszcza się możliwość  zmian postanowień zawartej umowy, mając na uwadze 
aktualną pandemię wirusa SARS-CoV-2, związaną z tym sytuację globalnego zagrożenia zdrowia oraz dynamicznie 

zmieniające się okoliczności zewnętrzne, na które Wykonawca nie ma wpływu (w tym ograniczenia nakładane 
przez państwa dotknięte pandemią), stanowiące okoliczność o charakterze tzw. siły wyższej, Strony zgodnie 

postanawiają, że w czasie trwania pandemii dokonywanie napraw Urządzenia będzie uzależnione od aktualnej 

sytuacji epidemiologicznej w kraju i za granicą oraz związanych z tą sytuacją okoliczności, w tym w szczególności 
od dostępności części zamiennych do Urządzenia, dostępności zdolnych do przeprowadzenia naprawy inżynierów 

serwisowych i faktycznej możliwości bezpiecznego dla pacjentów, personelu Kupującego oraz inżynierów serwisu 
Wykonawcy przeprowadzenia naprawy Urządzenia w miejscu jego funkcjonowania. Strony niniejszym akceptują, że 

czas naprawy może ulec przedłużeniu, a sama naprawa może zostać odroczona w czasie.  

Uzasadnienie: Z uwagi na wyjątkowość sytuacji, jaką jest wybuch pandemii SARS-CoV-2, oraz dynamicznie 
zmieniające się okoliczności zewnętrzne, na które Wykonawca nie ma wpływu, w tym: potencjalnie ograniczoną 
dostępność wybranych usług związaną z nagłym i niemożliwym do przewidzenia zwiększeniem światowego 
zapotrzebowania na wyroby medyczne do diagnostyki in vitro oraz podejmowane przez państwa dotknięte 
epidemią – w tym Polskę – środki profilaktyczne i zaradcze, takie jak: zamknięcie granic i 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 okoliczność o 
charakterze tzw. siły wyższej, złożone przez Zamawiającego zamówienia mogą nie zostać zrealizowane lub mogą 
zostać zrealizowane w późniejszym terminie. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie 
i na bieżąco o wszelkich trudnościach związanych ze zrealizowaniem zamówionych usług. 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapis postanowienia umownego 
 

63. Treść pytania: dot. zał. nr 3 wzór umowy: Czy Zamawiający uznaje, że warunki trwającej pandemii stanowią 
okoliczności siły wyższej? Uzasadnienie: Trwanie pandemii stanowi okoliczność o charakterze tzw. siły wyższej z 
uwagi na wyjątkowość sytuacji, jaką jest wybuch oraz ciągły rozwój pandemii SARS-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 podejmowane przez państwa dotknięte 
epidemią – w tym Polskę – środki profilaktyczne i zaradcze, takie jak: zamknięcie granic i ograniczenie 
międzynarodowego transportu, zwiększone kontrole na lotniskach i granicach,  okoliczności spowodowane brakiem 
siły roboczej u dostawców w przypadku zarażenia lub kwarantanny, a także inne dodatkowe obowiązki nakładane 
na producentów i dystrybutorów produktów w sektorze ochrony zdrowia. 

Odpowiedź: Tak 
 

64. Treść pytania: dot. zał. nr 3 wzór umowy Par. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby zmniejszenie nie mogło 
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przekraczać 20% całkowitej wartości umowy? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis postanowienia umownego. 
 

65. Treść pytania: dot. zał. nr 3 wzór umowy Par. 2 ust. 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin ważności 
przedmiotu umowy wynosił minimum 6 miesięcy od dnia dostawy? Uzasadnienie: Proponowany termin ważności 
wydaje się być wymaganiem zbyt wygórowanym. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis postanowienia umownego. 
 

66. Treść pytania: dot. zał. nr 3 wzór umowy Par. 2 ust. 5: Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie formy 
składania zamówień do elektronicznej z wyłączeniem wykorzystania faksu? 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią nr 16 
 

67. Treść pytania: dot. zał. nr 3 wzór umowy Par. 2 ust. 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin dostawy wynosił 

5 dni roboczych? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis postanowienia umownego. 
 

68. Treść pytania: dot. zał. nr 3 wzór umowy Par. 2 ust. 11 lit. b: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie 

niniejszego postanowienia umowy poprzez wskazanie liczby osób, które mają zostać poddane szkoleniu, o którym 

mowa w niniejszym postanowieniu umowy? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis postanowienia umownego, jednocześnie informuje, że max 8 osób. 
 

69. Treść pytania: dot. zał. nr 3 wzór umowy Par. 2 ust. 11 lit. c: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w miejsce 

drukowanych dokumentów dostarczone zostały dokumenty w formie elektronicznej (CD, email, strona 
internetowa)? 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zpaisem postanowienia umownego dopuszcza wersję elektroniczną  
 

70. Treść pytania: dot. zał. nr 3 wzór umowy Par. 2a ust.3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin dostawy 

analizatora wynosił 21 dni od daty podpisania umowy a termin jego instalacji 7 dni od daty dostarczenia? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis postanowienia umownego 
 

71. Treść pytania: dot. zał. nr 3 wzór umowy Par. 2a ust.5 pkt.a: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu ubezpieczenia 
aparatury określonego w niniejszym postanowieniu umowy? Uzasadnienie: Ubezpieczenie urządzenia leży w 

strefie autonomicznych uprawnień Wykonawcy jako właściciela przedmiotu dzierżawy, dlatego umowa pomiędzy 
Wykonawcą a Zamawiającym nie powinna regulować tej kwestii. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis postanowienia umownego 
 

72. Treść pytania: dot. zał. nr 3 wzór umowy Par. 2a ust.6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słów ,,na swój 

koszt na ,,w ramach czynszu dzierżawnego”? 
Odpowiedź:  Zamawiajacy wyraża zgodę, jednoczesnie informuje, że wprowadzi zmianę do postanowienia umownego  
 

73. Treść pytania: dot. zał. nr 3 wzór umowy Par. 2a ust.9: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, by obowiązek 

wymiany dotyczył wyłącznie wadliwego elementu, a nie całego aparatu? 

Odpowiedź: Zamawiający wprowadzi poniższy zapis do umowy:  W przypadku niemożliwości usunięcia usterki w 
terminie 10 dni od zgłoszenia Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznej wymiany wadliwego elementu przedmiotu 

dzierżawy powodującego usterkę, a w przypadku braku takiej możliwości wymiany przedmiotu dzierżawy na sprawny, 
o nie gorszych parametrach technicznych 
 

74. Treść pytania: dot. zał. nr 3 wzór umowy Par. 2a ust.10: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie słów na końcu 
postanowienia „które będą pokrywane przez Zamawiającego”? Uzasadnienie: Wykonawca w ramach postanowień 

umowy przeprowadza szkolenie dla pracowników wskazanych przez Zamawiającego, wobec czego Wykonawca nie 
powinien pokrywać kosztów napraw związanych z niezgodnym z instrukcją obsługiwaniem sprzętu. 

Odpowiedź: Zamawiajacy wyraża zgodę, jednoczesnie informuje, że wprowadzi zmianę do postanowienia umownego 
 

75. Treść pytania: dot. zał. nr 3 wzór umowy Par. 3 ust.2: Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie formy 

składania reklamacji do elektronicznej z wyłączeniem wykorzystania faksu? 
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Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią nr 19 
 

76. Treść pytania: dot. zał. nr 3 wzór umowy Par. 3 ust.3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin dostawy wynosił 

5 dni roboczych? 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią nr 20 
 

77. Treść pytania: dot. zał. nr 3 wzór umowy Par. 3 ust.10: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego 
postanowienia tak, aby skorzystanie z zakupu interwencyjnego wykluczało zastosowanie kar umownych? 

Uzasadnienie: Zamawiający przyznaje sobie prawo do sankcjonowania za to samo przewinienie dwa razy. 
Zastrzeżenie kary umownej ma cel odszkodowawczy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 
Kara umowna ma na celu naprawienie szkody poniesionej przez Zamawiającego, ale nie może być nadmierna i nie 
może dążyć do przewyższenia poniesionej szkody. Poprzez dokonanie zakupu interwencyjnego następuje 
naprawienie szkody. Ponadto, czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację tego postanowienia poprzez dodanie 

w jego treści, że Zamawiający może skorzystać z prawa do zakupu interwencyjnego „po bezskutecznym upływie 
przynajmniej 5- dniowego dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy do realizacji zobowiązania”? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis postanowienia umownego. 
 

78. Treść pytania: dot. zał. nr 3 wzór umowy Par. 4 ust.4 i 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin 

płatności był liczony od daty wystawienia faktury? Uzasadnienie: Utrzymanie zapisu w obecnej postaci spowoduje, 
iż niemożliwe może być dokładne określenie terminu płatności.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis postanowienia umownego. 
 

79. Treść pytania: dot. zał. nr 3 wzór umowy Par. 4 ust.4 i 5: Ponadto czy Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie 
faktur drogą elektroniczną i mógłby podać adres mailowy, na który można fakturę w tej formie wysłać?  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis postanowienia umownego. 
 

80. Treść pytania: dot. zał. nr 3 wzór umowy Par. 4 ust.6: Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie tego 

postanowienia? Konsekwencje finansowe nieprawidłowego wykonania umowy zostały już szczegółowo określone 
poprzez zastrzeżenie kar umownych a także rozszerzenie odpowiedzialności na zasadach ogólnych w przypadku 

poniesienia szkody wyższej niż te kary. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis postanowienia umownego. 
 

81. Treść pytania: dot. zał. nr 3 wzór umowy Par. 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w 
brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.’’? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis postanowienia umownego. 
 

82. Treść pytania: dot. zał. nr 3 wzór umowy Par. 5 ust.4: Prosimy o usunięcie tego postanowienia umowy. 

Uzasadnienie: Zamawiający przyznaje sobie prawo do sankcjonowania za to samo przewinienie dwa razy. 
Zastrzeżenie kary umownej ma cel odszkodowawczy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 
Kara umowna ma na celu naprawienie szkody poniesionej przez Zamawiającego, ale nie może być nadmierna i nie 
może dążyć do przewyższenia poniesionej szkody. Poprzez dokonanie zakupu interwencyjnego następuje 
naprawienie szkody 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis postanowienia umownego. 
 

83. Treść pytania: dot. zał. nr 3 wzór umowy Par. 5 ust.5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę przesłanki 
naliczenia kary umownej na odstąpienie „z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę”? Uzasadnienie:  Zgodnie z 

art. 471 k.c. dłużnik odpowiada za nienależyte wykonanie umowy jeżeli wynika ono z przyczyn za które ponosi 

odpowiedzialność. Przyczyny niezależne od Zamawiającego obejmują także okoliczności za które dłużnik nie 
odpowiada. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis postanowienia umownego. 
 
Treść pytania: dot. zał. nr 3 wzór umowy Par. 5 ust.6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego 
postanowienia umowy? Zgodnie z literalnym brzmieniem art. 483 par. 1 KC dotyczącym instytucji kary umownej, 

zapłata kary umownej stanowi formę naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania 

zobowiązania niepieniężnego. Kara umowna zastępuje więc odszkodowanie z art. 471 KC [...]. Przemawia to za 
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przyjęciem wniosku, że jeśli dłużnik nie wykona zobowiązania lub też wykona je nienależycie, to w razie braku szkody 

odpadnie konieczność zapłaty kary umownej (tak np. komentarz do KC red. Gniewek, 2019). 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis postanowienia umownego. 
 

84. Treść pytania: dot. zał. nr 3 wzór umowy Par. 5 ust.7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie maksymalnej 

wysokości kar umownych jakie Zamawiający może naliczyć Wykonawcy z 100% wartości wynagrodzenia brutto  na 

30 % wynagrodzenia brutto ? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis postanowienia umownego. 
 

85. Treść pytania: dot. zał. nr 3 wzór umowy Par. 6 ust.10: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie tego 

postanowienia umowy i w zamian wprowadzenie wzoru zapisu: „W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i 
usług (VAT) w trakcie obowiązywania Umowy, Strony postanawiają, że do cen netto przedmiotów objętych umową 

doliczany będzie podatek od towarów i usług według nowej stawki od momentu wejścia w życie nowej stawki 

podatku VAT.”? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis postanowienia umownego. 
 

86. Treść pytania: dot. zał. nr 3 wzór umowy Par. 6 ust.11: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego 

postanowienia umowy? Uzasadnienie: Treść umowy łączącej wykonawcę z podwykonawca należy do sfery 

stosunków prawnych pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą i reguluje prawa i obowiązki tych podmiotów.  Za 
wykonanie umowy odpowiedzialny jest Wykonawca i brak jest uzasadnienia prawnego dla ingerencji 

Zamawiającego w stosunki prawne łączące Wykonawcę z podmiotami trzecimi. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis postanowienia umownego. 
 

87. Treść pytania: dot. zał. nr 3 wzór umowy Par. 7 ust.2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do 

odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni 

roboczych, wyznaczonego w pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis postanowienia umownego. 
 

88. Treść pytania: dot. zał. nr 3 wzór umowy Par. 7 ust.3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego 

postanowienia umowy? W przypadku braku zgody na usunięcie niniejszego postanowienia, czy Zamawiający wyrazi 

zgodę na dodanie zapisu ''lecz nie dłużej niż 3 miesiące po jej zakończeniu''? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis postanowienia umownego. 
 

89. Treść pytania: dot. zał. nr 2 umowa powierzenia danych osobowych, Par. 6 ust. 1: Czy Zamawiający dopuszcza 

możliwość przetwarzania danych w ramach grupy kapitałowej Wykonawcy? Jeśli tak, to czy wyraża zgodę na 

modyfikację tego postanowienia poprzez dodanie w tym punkcie następującego fragmentu: " Zamawiający wyraża 
zgodę na dalsze powierzenie przez Wykonawcę innym podmiotom w ramach grupy kapitałowej Wykonawcy lub 

związanych z grupą Wykonawcy czynności przetwarzania danych osobowych wyłącznie w przypadku konieczności 
dokonania przez te podmioty napraw, przeglądów i konserwacji z zastrzeżeniem, iż podmioty te będą spełniały 

warunki określone w poniższych ustępach"? 
Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapis postanowienia umownego  
 

90. Treść pytania: dot. zał. nr 2 umowa powierzenia danych osobowych, Par. 7 ust. 2:  Czy Zamawiający wyrazi zgodę 
na wydłużenie czasu do 7 dni roboczych? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis postanowienia umownego. 
 

91. Treść pytania: dot. zał. nr 2 umowa powierzenia danych osobowych, Par. 7 ust. 3:  Czy Zamawiający wyrazi zgodę 

na zamianę słowa "dni" na "dni robocze"? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis postanowienia umownego 
 

92. Treść pytania: dot. zał. nr 2 umowa powierzenia danych osobowych, Par. 7 ust. 5: Czy Zamawiający wyraża zgodę, 

aby po punkcie 5 dodać następujące postanowienia: "6. Czynności kontrolne nie mogą prowadzić do ujawnienia 
Zamawiającego danych osobowych nieobjętych niniejszą umową, w szczególności danych osobowych innych 

klientów Wykonawcy, lub prowadzić do obniżenia skuteczności przyjętych przez Wykonawcę środków technicznych i 

organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych przetwarzanych w jego organizacji bądź zagrażać lub 
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prowadzić do obniżenia poziomu ich bezpieczeństwa. 7. Kontrola obejmuje swoim zakresem wyłącznie 

przetwarzanie danych osobowych, z wyłączeniem wszelkich informacji niejawnych, poufnych, czy stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy. 8. Czynności audytowe odbywają się wyłącznie w obecności osoby 

wyznaczonej przez Wykonawcę.   9. Czynności audytowe nie mogą utrudniać działalności Wykonawcy, w 
szczególności wykonywania obowiązków przez pracowników lub współpracowników Wykonawcy." ? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis postanowienia umownego 
 

93. Treść pytania: dot.  pakietu nr 7 Wskazujemy, że poniższe propozycje i zapytania uwzgledniaja wymagania krajowe 

Ministerstwa Zdrowia, normy, specyfikacje europejskie:  Czy można zaoferować w pozycji nr 1 kartę dla noworodka 
o profilu: A-B-AB-D-AHG-CTL lub wnosimy dopuszczenie innej technologii czyli naniesienie odczynnika anty-DVI+ 

lub innego pochodzenia.  
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 

94. Treść pytania: dot.  pakietu nr 7 Wskazujemy ,że poniższe propozycje i zapytania uwzgledniaja wymagania krajowe 
Ministerstwa Zdrowia, normy, specyfikacje europejskie: Czy w pozycji nr 3: A-B-D-Neutral-Neutral-Neutral wnosimy 

dopuszczenie innej technologii czyli naniesienie odczynnika anty-DVI+ lub innego pochodzenia.  
Uzasadnienie: Zamawiający wymaga w pozycji nr 5 karty z DVI+ ( ilość badań 3450) na których można wykonać 

zgodnie z przepisami potwierdzenie badan noworodka poz 1 i dorosłego poz 3. Nie jest koniecznym aby na kartach 

z pozycji nr 1 oraz 3 naniesione były odczynniki anty-DVI+., o czym wiadomo zapewne personelowi.  
Zgodnie z art. 99 pzp. wnosimy o dopuszczenie innego równoważnego rozwiązania łącznie z opisem produktu 

równoważnego. Prosimy o uwzględnienie technologii niemieckiej oraz specyfikacji i norm europejskich w celu 
zgodności a art. 16 pzp. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 

95. Treść pytania: dot. pakietu 17 pozycja 3: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie z pakietu nr 17 

pozycji nr 3 „Szybki immunochromatograficzny test jakościowy do wykrywania wszystkich 5 klas karbapenemaz 
KPC, OXA,VIM,IMP,NDM w jednej kastce. Czułosc i specyficznosc testu powinna wynosić 100% oraz Test 

probówkowy do wykrywania kerbapenemaz u wieloopornych pałeczek Gram ujemnych”. 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

96. Treść pytania: dot. Pakietu nr 7 - Odczynniki do badań serologicznych krwi wraz z dzierżawą aparatury 
diagnostycznej: Prosimy o potwierdzenie, że w rozdziale II pkt 9.1) SWZ oraz w § 2 ust. 1 wzoru umowy doszło do 

omyłki pisarskiej i sukcesywna realizacja przedmiotu zamówienia będzie odbywać przez okres 24 miesięcy na co 
wskazuje opis przedmiotu zamówienia zawartym w Pakiecie nr 7 (zał. nr 1A do SWZ) oraz treść ogłoszenia II.2.7)? 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 

97. Treść pytania: dot. Pakietu nr 7 - Odczynniki do badań serologicznych krwi wraz z dzierżawą aparatury 

diagnostycznej: Prosimy o potwierdzenie, że harmonogram dostaw o którym mowa w § 2 ust. 6 wzoru umowy 
dotyczy dostawy towaru z zakresu serologii immunotransfuzjologicznej tj. w szczególności pakietu nr 7? 

Odpowiedź:  Zamawiajacy potwierdza, że harmonogram dostaw o którym mowa w § 2 ust. 6 dotyczy pakietu nr 7, 10  
 

98. Treść pytania: dot. Pakietu nr 7 - Odczynniki do badań serologicznych krwi wraz z dzierżawą aparatury 

diagnostycznej: Prosimy o potwierdzenie, że podane przez Zamawiającego ilości badań w kolumnie „Szacunkowa 
ilość badań” formularza asortymentowego, w szczególności dla pozycji nr 2, 3 oraz 9 Część I – Odczynniki (zał. nr 

1A do SWZ, załącznik nr 1 do Umowy) są odpowiednie? 
Odpowiedź: Zamawiajacy potwierdza  
 

99. Treść pytania: dot. Pakietu nr 7 - Odczynniki do badań serologicznych krwi wraz z dzierżawą aparatury 
diagnostycznej:  Prosimy o doprecyzowanie czy w poz. nr 4 formularza asortymentowego Część I - Odczynniki (zał. 

nr 1A do SWZ, załącznik nr 1 do Umowy) ilość dodatkowych kart z kontrolą należy oszacować i zaoferować przy 
założeniu, że badania kontrolne fenotypu Zamawiający będzie wykonywał raz w tygodniu? 

Odpowiedź:Zgodnie z SIWZ  
 

100. Treść pytania: dot. Pakietu nr 7 - Odczynniki do badań serologicznych krwi wraz z dzierżawą aparatury 

diagnostycznej: Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku oferowania zestawu materiału kontrolnego do codziennej 
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wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości dla testów kolumnowych (dot. poz. nr 14 formularza asortymentowego 

Część I - Odczynniki (zał. nr 1A do SWZ, załącznik nr 1 do Umowy) składającego się  z oddzielnych 4 probówek dla 
każdej z 2 różnych próbek krwi pełnej (jednej RhD dodatniej i jednej RHD ujemnej), Zamawiający dopuszcza 

termin trwałości dla każdej z probówek po otwarciu min. 1 tydzień, co zapewnia codzienną wewnątrz laboratoryjną 
kontrolę jakości przez cały czas trwania umowy? 

Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

101. Treść pytania: dot. Pakietu nr 7 - Odczynniki do badań serologicznych krwi wraz z dzierżawą aparatury 

diagnostycznej: Prosimy o potwierdzenie, że niezależnie od zapisów SWZ odnośnie możliwości zaoferowania 
produktów równoważnych, Zamawiający w Pakiecie 7 bezwzględnie wymaga, aby badania o podanym 

w formularzu asortymentowo-cenowym profilu (zał. nr 1A do SWZ) były wykonywane na jednej karcie (z 
wyłączeniem dodatkowej karty zawierającej kontrolę o której mowa w poz. nr 4)?  

Odpowiedź: Zamawiajacy potwierdza 
 

102. Treść pytania: dot. Pakietu nr 7 - Odczynniki do badań serologicznych krwi wraz z dzierżawą aparatury 

diagnostycznej: Prosimy o potwierdzenie, że przygotowanie próbki krwi niezbędnej do wykonania badań 
określonych w przedmiotowej części SWZ, Zamawiający będzie wykonywał przy użyciu pipet ogólnodostępnych w 

laboratorium Zamawiającego, stanowiących standardowe wyposażenie laboratorium? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 

103. Treść pytania: Dotyczy Pakiet 13 Czy Zamawiający w pozycji nr 3 dopuści test do wykrywania krwi w kale o 
parametrach: czułość 98% swoistość 98,7%?  

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 

104. Treść pytania: Dotyczy Pakiet 13 Czy Zamawiający w pozycji nr 4 dopuści test do wykrywania antygenu 

Helicobacter pylori w kale o parametrach: czułość 98,8 % swoistość 98,4%?  
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 

 
105. Treść pytania: Dotyczy Pakiet 13 Pozycja 7 – Zamawiający wymaga testu 10 parametrowego, natomiast w opisie 

zostało wymienione 12 parametrów, prosimy o doprecyzowanie jakiego testu i jakich parametrów Zamawiający 

oczekuje. 
Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga. 
 
UWAGA! 

W przypadku zaoferowania Towaru dopuszczonego niniejszymi wyjaśnieniami wypełniając załącznik 

nr 1A do SWZ – należy podać odpowiednio do parametrów wymaganych - parametry oferowane 

z informacją o dopuszczeniu, tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.  

 

ZMIANA TREŚCI SWZ 
 

Działając w oparciu o art. 137 ust. 2 PZP Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące zapisy SWZ: 

 
ZMIANY W Załączniku nr 3 SWZ Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego - 
wprowadzone zmiany zostały zaznaczone na czerwono. 
 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie. 
 

Pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian. 

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SWZ. 

Załączniki 
 Załącznik nr 3 - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 
 
Dyrektor  

Jarosław Kycia 


