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Bochnia, dn. 16.06.2021 r. 

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-13/2021 
 

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 i następnych Ustawy Pzp, na: Dostawę odczynników wraz z dzierżawą aparatury diagnostycznej dla 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej – część II. 

 
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: Do pakietu nr 1 - dotyczy pkt 16: Zwracamy się z prośba o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi 

zgodę na zaoferowanie pasków testowych o czułości dla pola glukozy 50 mg/dl 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
 

2. Treść pytania: Do pakietu nr 2: Prosimy o zgodę na zaoferowanie analizatora technologicznie bardziej 
zaawansowanego, gdzie parametry mierzone to: pH, BG (PO2, PCO2), ISE (Na+, K+, Cl–, Ca2+). Analizator 

posiada rozdzielność paków odczynnikowych, co ogranicza koszty związane z ewentualnymi stratami w porównaniu 

z analizatorami, w których odczynniki i czujniki pomiarowe konfekcjonowane są razem oraz daje swobodę 
planowania kontroli (kontrole nie są konfekcjonowane w paku odczynnikowym co ogranicza ich czas obecności w 

analizatorze do czasu stabilności odczynników) ? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
 

3. Treść pytania: 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:  Zamawiajacy podtrzymuje zapis z SWZ 
 

4. Treść pytania: 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 
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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: Zamawiający potwierdza, że warunki trwającej pandemii stanowią okoliczności siły wyższej 
 

5. Treść pytania: Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do wzoru umowy 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: Zamawiajacy podtrzymuje zapis z SWZ 
 

6. Treść pytania: 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 
 

7. Treść pytania: dot. Par. 2 ust. 11 lit. b oraz Par. 2 a ust.5 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 informuje, że liczba osób do przeszkolenia to ok. 10 osób  
 

8. Treść pytania: dot. 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 z SIWZ 
 

9. Treść pytania: dot. Par. 2a ust. 5 lit. c: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostarczone zostały dokumenty w 
formie elektronicznej (CD, email, strona internetowa)? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, jednocześnie informuje, że zostanie wprowadzony do projektowanych 
postanowień umownych. 
 

10. Treść pytania: dot. Par. 2a ust. 5 lit. d: 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 z SWZ. 
 

11. Treść pytania: dot. Par. 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słów "od poniedziałku do piątku" na "dni 
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robocze"? 

Odpowiedź: Zamawiajacy podtrzymuje zapis z SWZ 
 

12. Treść pytania: dot. Par. 2a ust. 8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby 
skorzystanie z wykonania zastępczego 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 wykonanie zastępcze następuje naprawienie szkody. Ponadto, czy 
Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację tego postanowienia poprzez dodanie w jego treści, że Zamawiający 

może skorzystać z prawa do wykonania zastępczego „po bezskutecznym upływie przynajmniej 5- dniowego 
dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy do realizacji zobowiązania”? 

Odpowiedź: Zamawiajacy podtrzymuje zapis z SWZ 
 

13. Treść pytania: dot. Par. 3 ust. 2: Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie formy składania reklamacji do 

elektronicznej z wyłączeniem wykorzystania faksu? 
Odpowiedź: Zamawiajacy podtrzymuje zapis z SWZ 
 

14. Treść pytania: dot. 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: Zamawiajacy podtrzymuje zapis z SWZ 
 

15. Treść pytania: dot. 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: Zamawiajacy podtrzymuje zapis z SWZ 
 

16. Treść pytania: dot. 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: Zamawiajacy podtrzymuje zapis z SWZ 
 

17. Treść pytania: dot. Par. 4 ust. 7 i 16: 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 z SWZ  
 

18. Treść pytania: dot. 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: Zamawiajacy podtrzymuje zapis z SWZ 
 

19. Treść pytania: dot. Par. 5 ust. 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słów „na skutek okoliczności, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność” na „ z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę”? 
Odpowiedź: Zamawiajacy podtrzymuje zapis z SWZ 
 

20. Treść pytania: dot. Par. 5 ust. 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wyrażenia "z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy" na "z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę"? Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik odpowiada za 
nienależyte wykonanie umowy jeżeli wynika ono z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność. 
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Odpowiedź: Zamawiajacy podtrzymuje zapis z SWZ 
 

21. Treść pytania: dot. Par. 5 ust. 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skreślenie postanowienia? W przypadku 

odmowy zwracamy się z prośbą o wskazanie katalogu przesłanek świadczących o obiektywnych powodach wobec 
których Zamawiający może naliczyć karę umowną. Ponadto zwracamy uwagę, że naliczanie kary liczonej od całości 

umowy jest wymaganiem zbyt wygórowanym. 

Odpowiedź: Zamawiajacy wyraża zgodę na wykreślenie Par. 5 ust. 6 
 

22. Treść pytania: dot. Par. 5 ust. 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie łącznej wysokości kar umownych z 
100 % do 50 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w par. 4 Umowy? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, jednocześnie informuje, że wprowadzi zmiany do istotnych postanowień 
umownych 
 

23. Treść pytania: dot. Par. 7 ust. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wskazanie w niniejszym postanowieniu, że 
prawo do wypowiedzenia Umowy przysługuje po co najmniej trzech uzasadnionych reklamacji w czasie 3 miesięcy? 

Odpowiedź: Zamawiajacy podtrzymuje zapis z SWZ 
 

24. Treść pytania: dot. Par. 8 ust. 2: Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie formy zgłaszania zmian do 

umowy do elektronicznej z wyłączeniem wykorzystania faksu? 
Odpowiedź: Zamawiajacy podtrzymuje zapis z SWZ 
 

25. Treść pytania: Pytania do umowy przetwarzania danych osobowych dot. Par. 4 ust. 4: Czy Zamawiający wyrazi 

zgodę na zamianę słowa "godzin" na "godzin w dni robocze"? 
Odpowiedź: Zamawiajacy podtrzymuje zapis z SWZ 
 

26. Treść pytania: Pytania do umowy przetwarzania danych osobowych dot. Par. 6: 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: Zamawiajacy podtrzymuje zapis z SWZ 
 

27. Treść pytania: Pytania do umowy przetwarzania danych osobowych dot. Par. 7 ust. 3: Czy Zamawiający wyrazi 

zgodę na zamianę słowa "dni" na "dni robocze"? 
Odpowiedź: Zamawiajacy podtrzymuje zapis z SWZ 
 

28. Treść pytania: Pytania do umowy przetwarzania danych osobowych dot. Par. 7 ust 5: Czy Zamawiający wyraża 

zgodę, aby po punkcie 5 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 
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: Zamawiajacy podtrzymuje zapis z SWZ 
 

29. Treść pytania: dot. pakiet nr 13, pozycja 1,2,3,4: Informujemy że  glukometr i paski testowe powinien spełniać 

pełny zakres normy  EN IS0 15197:2015 obejmujący punkty od 1. do 8.   Norma EN ISO 15197:2015 jako norma 
zharmonizowana została opublikowana w maju 2016 w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z okresem 

przejściowym do 30 czerwca 2017 roku, co w praktyce oznacza, ze po tym terminie wszystkie glukometry i paski 

testowego będą musiały ją spełniać.  W związku z powyższym we wszystkich postepowaniach, w  których umowa  
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nie zakończy się przed  01.07.17r  zamawiający obowiązkowo powinni wymagać od producentów dostarczenie 

certyfikatu z weryfikacji na zgodność z normą EN ISO 15197:2015 w pełnym jej zakresie. Czy wymagają Państwo: 
a. glukometru, który spełnia normę EN ISO 15197:2015? 

b. dołączenia do oferty certyfikatu z normy ISO 15197:2015 w języku polskim, wystawionego przez 
niezależną jednostkę notyfikowaną? 

c. potwierdzenie na spełnienie normy ISO 15197: 2015 w instrukcji pasków testowych w języku polskim? 

Odpowiedź: Zamawiajacy podtrzymuje zapis z SWZ, jednocześnie wyjaśnia, że zgodnie z zapisem w SWZ Zamawiający 

wymaga - System spełniający warunki normy PN-EN ISO 15197: 2015 - wymagania dotyczące systemów 

monitorujących poziom glukozy we krwi do samokontroli w trakcie leczenia cukrzycy oraz  Na potwierdzenie, 
że oferowane dostawy są zgodne z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu 
Zamówienia Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków 
dowodowych (…)dla pakietu nr 13 j) dokument potwierdzający zgodność z normą PN-EN ISO 15197: 2015 
wystawiony przez akredytowaną  
jednostkę notyfikowaną w języku polskim 
 

30. Treść pytania: dot. pakiet nr 13, pozycja 1,2,3,4: Czy Zamawiający wymaga specyfikacji w rzeczonej pozycji dla 

kompatybilnych z glukometrami pasków, aby do oferty przystępowały tylko hurtownie, które to reprezentują 
BEZPOŚREDNIO WYTWÓRCĘ wyrobu medycznego w tym przypadku producenta glukometrów i pasków do 

glukometru a nie DYTRYBUTORA? WYTWÓRCA zgodnie z obowiązującą Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 10 

maja 2010 (z późniejszymi zmianami), Art. 45) odpowiedzialny jest za projektowanie, wytwarzanie, pakowanie i 
prawidłowe oznakowanie wyrobu.  Aby spełnić obowiązki narzucone przez ww. ustawę, WYTWÓRCA musi 

utrzymywać System Zarządzania Jakością, podczas gdy, DYTRYBUTOR jest tylko podmiotem mającym miejsce 
zamieszkania lub siedzibę w państwie członkowskim, który dostarcza lub udostępnia wyrób na rynku (Art. 1, punkt 

12). DYTRYBUTOR nie ma obowiązku posiadania dokumentacji wyrobu medycznego, nie ma zatem wglądu w jej 

zawartość i kompletność, w związku z powyższym bardzo często posługuje się oświadczeniami, a nie dokumentami 
wydanymi przez niezależne jednostki notyfikujące. Tym samym Producent odpowiada za każdy etap powstawania 

wyrobu medycznego, nie tworzy oświadczeń tylko posiada stosowne certyfikaty pod dany sprzęt.  
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 

31. Treść pytania: dot. pakiet nr 13, pozycja 1,2,3,4: Czy Zamawiający wymaga glukometr, którego pamięć wynosi co 

najmniej 800 ostatnich pomiarów? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z SWZ 
 

32. Treść pytania: dot. pakiet nr 13, pozycja 1,2,3,4: Czy Zamawiający wymaga glukometr z podświetlaną szczeliną 
paskową oraz z podświetlonym ekranem? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z SWZ 
 

33. Treść pytania: dot. pakiet nr 13, pozycja 1,2,3,4: Czy Zamawiającym wymaga paski zawierające enzym GDH-FAD,  

który nie interferuje z tlenem zawartym w krwi pacjenta? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z SWZ 
 

34. Treść pytania: dot. pakiet nr 13, pozycja 1,2,3,4: Czy Zamawiający wymaga pasków testowych o temperaturze 
przechowywania min. 2-32 st C? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z SWZ 
 

35. Treść pytania: dot. pakiet nr 13, pozycja 1,2,3,4: Czy Zamawiający wymaga system do monitorowania glukozy z 
funkcją Dual Color, który pomaga szybko zinterpretować wynik poziomu glikemii ( po wykonaniu pomiaru, na 

glukometrze pojawia się kolor zielony/czerwony w zależności od poziomu glikemii Pacjenta)? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z SWZ 
 

36. Treść pytania: dot. pakiet nr 13, pozycja 1,2,3,4: Czy Zamawiający wymaga glukometr, który wyświetla symbol 
ostrzeżenia ketonowego w przypadku wyniku większego lub równego 240 mg/dl ( 13,3 mmol/l)? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
 

37. Treść pytania: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu realizacji podłączenia analizator do systemu 
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ASSECO AMMS z 10 dni do 30 dni? Firma ASSECO deklaruje możliwość realizacji zlecenia podłączenia w okresie 30 

dni od daty złożenia zamówienia. Termin dostarczenia analizatora pozostawałby 10 dni od daty podpisania umowy. 
Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza taką możliowść  
 

38. Treść pytania: Dotyczy: zał. nr 3 „Wzór umowy” - § 2 pkt. 4: Czy Zamawiający dopuści dostawę towaru z 3-

miesięcznym terminem trwałości licząc od daty dostawy (Pakiet nr 3 - Odczynniki do oznaczenia parametrów 

krytycznych wraz z dzierżawą analizatora). Ze względu na cykl produkcyjny producenta, na który Wykonawca nie 
ma wpływu, nie może dostarczać wymienionych materiałów zużywalnych z dłuższym terminem ważności. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dopuści dostawę towaru z 3-miesięcznym terminem trwałości licząc od daty 
dostawy w ramach pakietu nr 3 
 

39. Treść pytania: Dotyczy Zadanie nr 4, Załącznik nr 1A do SWZ, wymagane parametry graniczne pkt 3: Czy 

zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zamiast kontroli międzynarodowej producenta analizatora- udział raz w 

roku w kontroli międzynarodowej Labquality morfologia 1 próbka, która kończy się otrzymaniem certyfikatu 
uczestnictwa? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
 

40. Treść pytania: Dotyczy pkt. II.8.1.2_poz. a): Z uwagi na fakt, że nie wszystkie Pakiety zawierają dostawę aparatury 

diagnostycznej, prosimy o dopisanie zwrotu „jeżeli dotyczy”. 
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia pkt. II.8.1.2_poz. a) zgodnie z zapisem SWZ dotyczy dla pakietu nr 1 – 3 czyli 
pakietów z dierżawą apartury diagnostycznej 
 

41. Treść pytania: Dotyczy pkt. II.8.1.2_poz. j): Prosimy o dopisanie zwrotu „jeżeli dotyczy”. 
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia pkt. II.8.1.2_poz. j) zgodnie z zapisem SWZ dotyczy dla pakietu nr 13  
 

42. Treść pytania: Dotyczy Umowy: Czy Zamawiający dopuści możliwość podpisania umowy w formie elektronicznej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy 

określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, 
albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, taką możliwość 
 

43. Treść pytania: Dotyczy Projekt umowy – Załącznik nr 3 do SWZ: §2 ust. 5: Prosimy o doprecyzowanie zapisu 

dotyczącego składania zamówień. Proponujemy następujący zapis: „Minimalne dane niezbędne do prawidłowego 
zamówienia to: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa handlowa i numer katalogowy zamawianych produktów, 
ilość, cena lub wskazanie właściwej umowy handlowej, miejsce dostawy oraz oczekiwana data dostawy. W 
przypadku materiału kontrolnego, niezbędną informacją jest również numer zamawianej serii (LOT), zgodnie z 
harmonogramem dostaw. Czas realizacji zamówienia biegnie od momentu jego skutecznego dotarcia do 
Wykonawcy.” Powyższy zapis umożliwia zapewnienie pod względem technicznym ciągłości dostaw do 
Zamawiającego. Powyższy zapis stanowi gwarancję Wykonawcy do rzetelnego wywiązania się z zobowiązań 

dotyczących dostaw względem Zamawiającego – umożliwia precyzyjne planowanie oraz zapewnia pewność 
dostaw, pogłębiając wzajemne zaufanie obu Stron umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z SWZ 
 

44. Treść pytania: Dotyczy Projekt umowy – Załącznik nr 3 do SWZ: §2A: Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie 

poprzez dodanie zwrotu: „zapisy dotyczą pakietów z dzierżawą”. 
Odpowiedź: Zamawiajacy potwierdza, że zapisy §2A dotyczą pakietów z dzierżawą 
 

45. Treść pytania: Dotyczy Projekt umowy – Załącznik nr 3 do SWZ: §4 ust. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby 
termin płatności wynosił 30 dni i był liczony od daty wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę? Warto pamiętać, 

że nadmierne wydłużanie terminów płatności jest kosztowne, a koszty te muszą być przerzucane na klientów 
przedsiębiorcy, wśród których jest i Zamawiający. Jako że przyjętą praktyką jest regulowanie faktur w terminie 2 

tygodni, odstępować od tej zasady winno się tylko z ważnych powodów. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z SWZ 
 

46. Treść pytania: Dotyczy Projekt umowy – Załącznik nr 3 do SWZ: §4 ust. 7: Czy Zamawiający dopuści możliwość 
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dosyłania faktury w formie elektronicznej na e-mail w formacie pliku pdf? Wykonawca motywuje prośbę powodami 

technicznymi. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z SWZ 
 

47. Treść pytania: Dotyczy Projekt umowy – Załącznik nr 3 do SWZ: §5 ust. 6: Uprzejmie prosimy o dookreślenie 

zapisu: „z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy” Kara powinna pełnić funkcję dyscyplinującą, a nie 

paraliżującą. W obecnym brzmieniu zapisu Wykonawca nie ma wpływu na wysokość kary – nie zależy to od jego 
należytej staranności. 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 21 
 

48. Treść pytania: Dotyczy Pakietu nr 8 pozycja 11: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie, czy nie 
doszło do omyłki pisarskiej w pozycji 11? Szczep wzorcowy „Hemophilus  influenzae ATCC 49247” pojawia się w 

pozycji 10 jak i pozycji 11. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z SWZ 
 

49. Treść pytania: Dotyczy Pakietu nr 8 Wymagane parametry graniczne poz. 2: Czy Zamawiający dopuści wyroby 
spełniające wymagania normy ISO 17025, która to jest w pełni zgodna ze wskazaną przez Zamawiającego normą 

ISO 17034? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 

50. Treść pytania: Pytania do przedmiotu zamówienia: Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie w pakiecie 5 poz 7 
płytki selektywnej do wstępnej identyfikacji clostridium difficile lub zaoferowanie płytki innego producenta niż 

pozostałe zaoferowane w pakiecie? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 

51. Treść pytania: dot. umowy: 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. 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
 

52. Treść pytania: dot. umowy: Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów § 5 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. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, jednocześnie informuje, że wprowadzi zmiany do istotnych postanowień 
umownych 
 

53. Treść pytania: dot. umowy: (§ 5 ust. 5): 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 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. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z SWZ 
 

54. Treść pytania: dot. umowy: 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 
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dostarczenia towaru do przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej 

wartości. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z SWZ 
 

55. Treść pytania: dot. umowy: 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” 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z SWZ 
 

56. Treść pytania: dot. umowy: 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: Zamawiający podtrzymuje zapis z SWZ 
 

57. Treść pytania: dot. umowy: 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: Zamawiający podtrzymuje zapis z SWZ 
 

58. Treść pytania: dot. umowy: 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. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z SWZ 
 

59. Treść pytania: dot. umowy: Czy Zamawiający dopuści aneksowanie ze względu na zamianę oferowanego produktu 
na produkt równoważny w przypadku zmiany produktu lub producenta sprzętu? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z SWZ 
 

60. Treść pytania: dot. umowy: 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. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z SWZ 
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61. Treść pytania: dot. umowy: 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 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. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z SWZ 
 

62. Treść pytania: dot. pakietu 8: Czy zamawiający dopuści szczepy wzorcowe maksymalnie z 3-go pasażu przy 

zachowaniu pozostałych parametrów? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 

63. Treść pytania: dot. Pakiet nr 5 - Płytki gotowe chromogenie: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu podawania na 
certyfikacie kontroli jakości wielkości opakowania, jeśli informacja taka zawarta jest w karcie katalogowej 

produktu? 
Odpowiedź: Tak, jeśli wielkość opakowania podana jest w karcie katalogowej to nie musi być podana w certyfikacie 
kontroli jakości. 
 

64. Treść pytania: dot. Pakiet nr 5 - Płytki gotowe chromogenie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w 

pozycji nr 8 podłoża zgodne z załączoną metodyką (załącznik nr 1 do pytań)? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

65. Treść pytania: dot. Pakiet nr 6- Test lekowrażliwości dla grzybów metodą manualną: Czy Zamawiający wyrazi 

zgodę na zaoferowanie testów zgodnych z załączoną metodyką (załącznik nr  2 do pytań), które zawierają w 

opakowaniu 20 testów? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

66. Treść pytania: dot. Pakiet nr 6- Test lekowrażliwości dla grzybów metodą manualną: Czy Zamawiający wyrazi 

zgodę na zaoferowanie testów zgodnych z załączoną metodyką (załącznik nr 3 do pytań), które zawierają w 

opakowaniu 20 testów? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

67. Treść pytania: dot. Pakiet nr 10 – System paskowy do ilościowego określania MIC na paskach plastikowych lub 

bibułowych: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu pozycji nr 2 i tym samym utworzy dla niej 
oddzielny pakiet? Wydzielenie umożliwi złożenie większej liczbie Wykonawców oferty i znacznie zwiększy 

konkurencyjność cen. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
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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 


