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Znak: AE/ZP-27-94/16                               Tarnów, 2016-12-20 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209.000 EURO na dostawy 

odczynników, testów, podłoży i innych materiałów do badań mikrobiologicznych oraz 

dzierżawa: automatycznego systemu do posiewu krwi i innych płynów ustrojowych, aparatu 

do odczytu testów paskowych WesternBlot, czytnika do odczytu testów identyfikacyjnych 

drobnoustrojów. 

 

W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści: 

1. Dotyczy Pakietu Nr 2 - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania pozytywnej opinii 

KORLD? 

2. Dotyczy Pakietu Nr 2 - Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca do 

każdej dostawy dołączać będzie oświadczenie o stężeniu antybiotyków na krążkach? 

3. Dotyczy Pakietu Nr 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 4, 5 

odczynników z minimalnym terminem ważności wynoszącym 10 miesięcy? 

4. Dotyczy Pakietu Nr 5 - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania pozytywnej opinii 

KORLD? 

5. Dotyczy Pakietu Nr 21 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 6 podłoża 

pochodzącego od innego producenta? 

6. Dotyczy Pakietu Nr 21 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 22 podłoża 

pochodzącego od innego producenta? 

7. Dotyczy Pakietu Nr 21 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 35 podłoża z 

minimalnym terminem ważności wynoszącym 2 miesiące? 

8. Dotyczy pkt XIV SIWZ Ogólne warunki umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na  termin 

płatności – do 30 dni roboczych. 

9. Dotyczy pkt XIV SIWZ Ogólne warunki umowy. Czy Zamawiający dopuści zmiany numeru 

katalogowego, wielkości opakowania, nazwy testu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy? 

W przypadku zmiany wielkości opakowania dla nowego produktu, czy Zamawiający dopuści 

przeliczenie ceny za oznaczenie? 

10. Dotyczy pkt XIV SIWZ Ogólne warunki umowy. Czy Zamawiający dopuści możliwość 

zaoferowania zamiennika o parametrach nie gorszych od proponowanego w umowie po 

powiadomieniu Zamawiającego w wypadku wystąpienia przejściowego brak produktu?  

11. Dotyczy pkt XIV SIWZ Ogólne warunki 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?  

12. Dotyczy pkt XIV SIWZ Ogólne warunki 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?  

13. Dotyczy Ogólnych Warunków Umowy pkt XIV.12 lit a - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 

naliczania kar od wartości NETTO przedmiotu niezrealizowanej dostawy? 

14. Dotyczy Ogólnych Warunków Umowy pkt XIV12 lit b - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 

naliczania kar od wartości NETTO zamówionej partii towaru? 
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15. Dotyczy pkt XIV SIWZ Ogólne warunki umowy. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość 

wprowadzenia limitu kar umownych, których suma nie przekroczy 10% wartości netto 

przedmiotu Umowy?  

16. Dotyczy pkt XIV SIWZ Ogólne warunki umowy. Czy Zamawiający wprowadzi do projektu 

umowy zapis dotyczący minimalnego poziomu zamówienia, który zostanie na pewno 

zrealizowany?  

17. Dotyczy pkt XIV SIWZ Ogólne warunki umowy. Czy Zamawiający dopuści e-mailowy 

sposób porozumiewania w przypadku reklamacji? 

18. Dotyczy pkt XIV SIWZ Ogólne warunki umowy. W związku z tym, że dystrybuowane przez 

nas wyroby w większości przypadków są wytwarzane poza granicami Polski, instrukcje/ulotki 

używania wyrobów standardowo powstają w języku angielskim i w tej postaci są wkładane do 

oryginalnych opakowań. Czy w świetle tego faktu Zamawiający wyrazi zgodę na przesłanie 

instrukcji użytkowania wyrobów w języku polskim, kolorowych ulotek (odpowiednio z opisem 

spod pakietu) w postaci plików na płycie CD, e-mailowo lub w wersji papierowej drogą 

pocztową jednorazowo po zawarciu umowy?  

19. Dotyczy pkt XIV SIWZ Ogólne warunki umowy. Czy Zamawiający dopuści możliwość 

samodzielnego pobierania certyfikatów kontroli jakości dla produktów ze strony producenta 

lub przesyłanie certyfikatów drogą e-mailową na żądanie Zamawiającego, a nie załączanie tych 

dokumentów do dostaw? 

20. Dotyczy pkt IV.1.4 SIWZ. Zamawiający zgodnie z zapisami SIWZ pkt. 1.4 na wezwanie 

Zamawiającego wymaga dostarczenia wskazanych dokumentów, czy Zamawiający wyrazi 

zgodę na załączenie dokumentów w postaci elektronicznej na płycie CD wraz z oświadczeniem 

potwierdzającym zgodność kopii na płycie z elektronicznymi pierwowzorami? 

21. Dotyczy pkt IV.1.4 SIWZ. W przypadku konieczności dostarczenia dokumentów w postaci 

papierowej, czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesłanie ich w postaci zbindowanych tomów, 

gdzie poświadczenie za zgodność będzie widniało tylko na pierwszej stronie tomu dla jego 

pozostałych stron? 

22. Dotyczy Pakietu Nr 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu Nr 3 poz. 1-3 

i utworzenie z nich odrębnego pakietu? 

23.  Czy Zamawiający wyraża zgodę na pozostawienie w formularzu oferty, zapisów dotyczących 

tylko tych zadań, na które Wykonawca będzie składał ofertę? Pozostałe części zostaną 

usunięte? 

24. Dotyczy Pakietu Nr 1 - Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 formularz cenowy, dopuści podłoża 

dla dorosłych pkt 2-3 do posiewu krwi i innych płynów ustrojowych oraz podłoże pediatryczne 

w pkt. 4 do posiewu krwi ? 

25. Dotyczy Pakietu Nr 1 - Czy Zamawiający w formularzu cenowym pkt. 5 , wyrazi zgodę na 

zaoferowanie jałowych nasadek z zestawami motylkowymi  do pobierania krwi stanowiących 

kompletny zestaw? 

26. Dotyczy Pakietu Nr 1 - Czy  Zamawiający w parametrach wymaganych pkt. 1 dopuści  aparat 

z roku produkcji 2012 ? Jeśli nie, Czy Zamawiający wydłuży czas dostawy nowego aparatu do  

30 dni? 

27. Dotyczy Pakietu Nr 5 - Czy w celu zachowania standaryzacji badań, Zamawiający wymaga, 

aby wszystkie testy paskowe oferowane w Pakiecie Nr 5 pochodziły od jednego producenta? 

28. Dotyczy Ogólnych Warunków Umowy pkt XIV.1 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na 

zastąpienie telefonicznej formy składania zamówień formą elektroniczną e-mail? 

29. Dotyczy Ogólnych Warunków Umowy pkt XIV.12 lit. a  - Czy Zamawiający wyraża zgodę 

na obniżenie wysokości kary umownej do 10%?  
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30. Dotyczy Ogólnych Warunków Umowy pkt XIV.13 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na 

obniżenie wysokości kary umownej do 10%?  

31. Dotyczy Ogólnych Warunków Umowy pkt XIV.22 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na 

modyfikację zapisu w następujący sposób: ,,W przypadku nie wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę z jego winy, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy może 

dokonać zakupu towarów od innych Wykonawców. W takim wypadku Wykonawca jest 

zobowiązany do zwrotu różnicy poniesionej ceny wynikającej z całkowitego kosztu zakupu 

dokonanego u podmiotu trzeciego a ceną wynikającą z umowy.”? 

32. Dotyczy Pakietu Nr 8 - Czy Zamawiający podając ilość badań w okresie 12 miesięcy 

uwzględnił dla pozycji 4-7 długość i częstotliwość serii oznaczeń, a także termin ważności 

odczynnika po otwarciu? Jeśli nie, to czy Wykonawca powinien przy obliczaniu potrzebnej 

ilości opakowań uwzględnić wymienione dane? Jeśli należy uwzględnić długość i 

częstotliwość serii prosimy o ich podanie dla pozycji 4,5,6,7. Czy Zamawiający będzie 

również wymagał uwzględnienia terminu ważności zestawu po jego otwarciu przy obliczaniu 

potrzebnej ilości opakowań? 

33. Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 6 i 7 - Oferowana przez nas metodyka oznaczeń do badania 

przeciwciał przeciwko Borrelia w płynie mózgowo – rdzeniowym w klasie IgG i IgM 

ELISA, przewiduje obliczenie wskaźnika specyficzności przeciwciał CSQrel (należy wtedy 

badać parę: płyn mózgowo – rdzeniowy oraz surowicę przy każdym oznaczeniu). Za pomocą 

tego samego testu ELISA można również oznaczać jedynie poziom specyficznych 

przeciwciał w płynie mózgowo - rdzeniowym (wówczas wystarczające jest wykonanie 

oznaczeń w samym płynie mózgowo – rdzeniowym). Prosimy Zamawiającego o podanie, z 

którego wariantu będzie korzystał.  

34. Dotyczy Pakietu Nr 3, poz. 10 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie odczynnika o 

objętości 5 ml? 

35. Dotyczy Pakietu Nr 2 - Czy Zamawiający wymaga dostarczenia pozytywnej opinii KORLD? 

36. Dotyczy Pakietu Nr 2 -  Czy przez stwierdzenie ,, Do każdej dostawy musi być załączona 

informacja o wielkości stężenia każdego dostarczanego krążka antybiotyków” Zamawiający 

rozumie, że do oferty przetargowej należy dostarczyć pismo producenta krążków 

antybiotykowych odnośnie zakresu stężenia antybiotyku zawartego na krążkach z 

zaznaczeniem wg jakiego standardu DIN lub FDA zostało ustalone stężenie? 

37. Dotyczy Pakietu Nr 3 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nitrocefiny na paskach? 

38. Dotyczy Pakietu Nr 5 - Czy Zamawiający wymaga dostarczenia pozytywnej opinii KORLD? 

39. Dotyczy Pakietu Nr 5, poz. 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 4 

antybiotyku na nośniku o stężeniu 0,016- 256? 

40. Dotyczy Pakietu Nr 5, poz. 11 -  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 

11 antybiotyku na nośniku o stężeniu 0,016- 256? 

41. Dotyczy Pakietu Nr 16 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testu o specyfikacji takiej 

jak dodana do załącznika? 

42. Dotyczy Pakietu Nr 19 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania testu 

pakowanego po 12 sztuk i tym samym zaoferowaniu 2 opakowań co daje 24 oznaczenia? 

43. Dotyczy Załącznika Nr 5 Wymagania do przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie 

Nr 7 poz. 3 - Czy Zamawiający zgodzi się na odczynniki z terminem ważności nie krótszym 

niż 6 miesięcy? Prośbę motywujemy faktem, że z ilości badań przedstawionej w tabeli 

załącznika nr 1 dla niniejszego pakietu wynika, że najdłuższy okres użytkowania 1 opakowania 

odczynnika będzie wynosił około 2,5 miesiąca. 



4 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 
       Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika  33-100 Tarnów  ul.Szpitalna 13  -  administracja@ssz.tar.pl   
 
    www.ssz.tar.pl  -  tel.(014) 63 10 100  -  fax(014) 621 36 37  -  NIP 873-27-14-039  -  REGON 000313408 
 
                                  Bank Spółdzielczy w Rymanowie  91 8636 0005 2001 0008 9164 0001 

 

44. Dotyczy Załącznika Nr 5 Wymagania do przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie 

Nr 8 poz 4-7, Lp. 10 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynników z 

terminem ważności minimum 4 miesiące? Prośbę motywujemy faktem, że z ilości badań 

przedstawionej w tabeli załącznika nr 1 dla niniejszego przedmiotu zamówienia wynika, że 

jeden zestaw będzie zużywany w maksymalnie 2-3 tygodnie. 

45. Dotyczy Załącznika Nr 5 Wymagania do przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie 

Nr 8 poz 4-7, Lp. 6 – Czy Zamawiający przez zawarty w  tym punkcie zapis rozumie, że 

obydwa zestawy (zarówno do badania klasy IgG jak i IgM) powinny być oparte o antygeny 

rekombinowane lub alternatywnie o mieszaninę antygenów natywnych i rekombinowanych? 

46. Dotyczy Załącznika Nr 5 Wymagania do przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie 

Nr 8 poz 2 i 3, Lp. 6 – Czy Zamawiający wymaga obecności na każdym pasku linii kontrolnej 

cut-off umożliwiającej wizualny odczyt pasków? 

47. Dotyczy Załącznika Nr 5 Wymagania do przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie 

Nr 8 poz 2 i 3, Lp. 6 – Czy Zamawiający wymaga aby oferowane testy posiadały antygeny dla 

wymienionych genogatunków w postaci osobnych pasm? 

48. Dotyczy Załącznika Nr 5 Wymagania do przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie 

Nr 8 poz 2 i 3, Lp. 6 – Czy Zamawiający wymaga testu który posiada w składzie również 

antygeny dla 2 występujących w Europie genogatunków: B. bavariensis oraz B. spielmani?  

49. Dotyczy Załącznika Nr 5 Wymagania do przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie 

Nr 8 poz 2 i 3, Lp. 9 – Czy Zamawiający wymaga aby odczyt elektroniczny pasków odbywał 

się na tej samej tacce co inkubacja?  

50. Dotyczy Pakietu Nr 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 1 produktu  

z terminem ważności min. 6 miesięcy licząc od daty dostawy towaru do Zamawiającego? 

51. Dotyczy Pakietu Nr 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 2 produktu  

z terminem ważności min. 4 miesiące licząc od daty dostawy towaru do Zamawiającego? 

52. Dotyczy Pakietu Nr 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 4 produktu  

z terminem ważności min 11 miesięcy licząc od daty dostawy towaru do Zamawiającego? 

53. Dotyczy Pakietu Nr 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 5 produktu  

z terminem ważności min 11 miesięcy licząc od daty dostawy towaru do Zamawiającego? 

54. Dotyczy Pakietu Nr 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 6 produktu  

z minimalnym terminem ważności do 2017-05-31? Producent w obecnej chwili posiada produkty  

z danym terminem ważności. 

55.  Dotyczy Pakietu Nr 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 4. 

odczynnika posiadającego pH w zakresie 7,3-7,5? 

56.  Dotyczy Pakietu Nr 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 5. dwóch 

opakowań odczynników zawierających po 2 ml odczynnika? 

57.   Dotyczy Pakietu Nr 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 6 zestawu 

krążków diagnostycznych w skład którego wchodzą: krążki z Meropenem 10 µg , krążki z 

Meropenem 10 µg i inhibitor MBL, krążki z Meropenem 10 µg i inhibitor KPC, krążki z Meropenem 10 

µg i inhibitor AmpC – wszystkie w ilości po 50 sztuk? 

58.  Dotyczy Pakietu Nr 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 7 produktów w 

opakowaniach po 50 krążków i zaoferowanie 7 takich opakowań? 

59.  Dotyczy Pakietu Nr 10 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 1 testu zgodnego  z 

załączoną metodyką? 

60. Dotyczy Pakietu Nr 11 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów w poz. 

nr 1, 2, 3, 4  z terminem ważności min. 10 miesięcy licząc od daty dostawy towaru do 

Zamawiającego? 
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61. Dotyczy Pakietu Nr 19 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 1 

produktu z terminem ważności min do 2017-06-30?  

62. Dotyczy Pakietu Nr 21 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 23 

wymazówek z długością używkową 121 mm, długością całkowitą 150 mm oraz z główką 5 

mm wiskozy? 

63. Dotyczy Pakietu Nr 21 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 27 

produktu z terminem ważności min. 3 tygodnie od daty dostawy towaru do Zamawiającego? 

Produkt w chwili wyprodukowania posiada termin ważności 30 dni. 

64. Dotyczy Pakietu Nr 21 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycjach 32 i 

43 produktów, które nie są wyrobami medycznymi? 

65. Dotyczy Pakietu Nr 23 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu w poz. 1. 

zgodnie z załączoną metodyką? 

66. Dotyczy Pakietu Nr 23 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu w poz 1 z 

datą ważności minimum do 2018-03-03? Producent w obecnej chwili posiada produkt z daną 

datą ważności. 

67. Dotyczy Pakietu Nr 8 -  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów ELISA do 

diagnostyki Borrelia, w których w klasie IgM zastosowano antygeny natywne? 

68. Dotyczy Pakietu Nr 8 - Czy Zamawiający w Pakiecie 8 poz.2 i 3 dopuści testy w metodyce 

Immunoblot? 

69. Dotyczy Pakietu Nr 8 – Zamawiający w Załączniku Nr 5 określającym wymagania dla 

oferowanego przedmiotu zamówienia w zakresie Pakietu Nr 8, w pkt. 3 wymaga 

automatycznego odczytu wyników testów paskowych za  pomocą skanera. Podobnie opisany 

wymóg Zamawiający zamieścił w opisie wymagań dla pozycji 2 i 3 w pkt. 9 – „ Możliwość 

elektronicznej oceny pasków. Odczyt elektroniczny za pomocą programu komputerowego oraz 

skanera dostarczonego przez Wykonawcę”. Czy Zamawiający ma na myśli możliwość odczytu 

z wykorzystaniem np. skanera płaskiego oraz dedykowanego programu do odczytu wyników 

testów? Prosimy o sprecyzowanie wymagań. 

70. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2-4. Zwracamy się z prośbą o wskazanie jaką ilość suplementu (do 

jakiej ilości podłoży hodowlanych) wymaga zaoferowania Zamawiający, aby zapewnić dla 

każdego podłoża odrębnie w okresie obowiązywania oraz trwania kontraktu, zarówno 

możliwość suplementacji podłoży do których pobierana jest krew poniżej 0,5 ml oraz płyny 

ustrojowe? 

71. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na niewycenianie tej pozycji w 

 sytuacji gdy Wykonawca oferuje podłoża kompatybilne z systemem zamkniętym firmy Becton 

Dickinson, w związku z tym dodatkowe nakładki nie są wymagane? 

72. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1 Załącznik Nr 5 pkt 5. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający 

oczekuje podłączenia aparatu do sieci informatycznej Szpitala, czy jedynie takiej możliwości? 

73. Dotyczy Pakietu Nr 15 poz . 2. Czy w poz. 2 Zamawiający dopuści test do kontroli dodatniej, 

lecz z linią kontrolną testu? 

74. Dotyczy Pakietu Nr 15 poz . 2. Czy w poz. 2 Zamawiający dopuści test z możliwością 

przechowywania 7 dni tylko w temp. lodówki? 

75. Dotyczy Pakietu Nr 16. Czy Zamawiający wymaga testu z kontrolą dodatnią? 
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76. Dotyczy Pakietu Nr 16. Czy Zamawiający wymaga testu, w którym próbkę dozuje się tylko 

do jednej studzienki? 

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi: 

Ad. 1 Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu posiadania pozytywnej opinii 

Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów lub równoważnej dla 

przedmiotu zamówienia zaoferowanego w Pakiecie Nr 2. 

Ad. 2 Jeżeli Wykonawca do każdej dostawy dołączać będzie oświadczenie o stężeniu 

antybiotyków na krążkach oferowanych w Pakiecie Nr 2 to Zamawiający uzna warunek określony 

w Załączniku Nr 5 pkt 4 za spełniony, pod warunkiem, że oświadczenie będzie zawierało również 

pozostałe określone w wymienionym punkcie wymagania, a to: nazwę producenta, nazwę 

antybiotyku, numer serii, datę ważności, kontrolę stężenia antybiotyku na krążku; kontrolę na 

szczepach wzorcowych wraz ze strefami. Zamawiający nie uzna natomiast wyżej wymienionego 

oświadczenia za dokument równoważy z pozytywną opinią Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. 

Lekowrażliwości Drobnoustrojów. 

Ad. 3 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 4 poz. 4, 5 również odczynników  

z minimalnym terminem ważności wynoszącym 10 miesięcy, pod warunkiem, że termin ważności 

będzie liczony od daty dostawy odczynników. 

Ad. 4 Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu posiadania pozytywnej opinii 

Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów lub równoważnej dla 

przedmiotu zamówienia zaoferowanego w Pakiecie Nr 5. 

Ad. 5 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w  Pakiecie Nr 21 poz. 6 podłoża 

pochodzącego od innego producenta niż podłoża zaoferowane w poz. 1-5, 7-22 i 24-43 tego 

Pakietu.  

Ad. 6 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w  Pakiecie Nr 21 poz. 22 podłoża 

pochodzącego od innego producenta niż podłoża zaoferowane w poz. 1-21 i 24-43 tego Pakietu. 

Ad. 7 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 21 poz. 35 również podłoża  

z minimalnym terminem ważności wynoszącym 2 miesiące, pod warunkiem, że termin ważności 

będzie liczony od daty dostawy podłoża. 

Ad. 8 Zamawiający nie musi dopuszczać terminu płatności do 30 dni roboczych, ponieważ 

zgodnie z zapisem w pkt IV.1 Formularza Ofertowego to Wykonawca podaje termin zapłaty, przy 

czym zgodnie z wymogiem określonym w tym punkcie przez Zamawiającego termin płatności nie 

może być krótszy niż 30 dni od daty wystawienia faktury.  

Ad. 9 Zamawiający dopuścił zmiany w umowie w stosunku do treści złożonej oferty  

w okolicznościach, o których mowa w pytaniu w pkt XIV.25 e), f), g) SIWZ. 

Ad. 10 Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania zamiennika w okolicznościach  

w okolicznościach, o których mowa w pytaniu w pkt IV.25 i) SIWZ 

Ad. 11 i 12 Zamawiający dopuszcza zmianę stawki VAT w sytuacjach i na warunkach 

określonych w pkt. XIV.7-9 SIWZ oraz w pkt. II.1-3 Formularza Ofertowego. 

Ad. 13 i 14 Zamawiający nie wyraża zgody na naliczanie kar, o których mowa w pkt XIV.12 a) i 

b) SIWZ od wartości netto. 

Ad. 15-16, 29-31 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanych w 

pytaniach zmian w ogólnych warunkach umowy. 

Ad. 17 Zamawiający nie określał wymaganego, w przypadku reklamacji, sposobu porozumiewania 

się, a więc może to być również forma e-mailowa.   

Ad. 18 Zamawiający dopuszcza również przesłanie instrukcji użytkowania (metodyki) 

zaoferowanych wyrobów w języku polskim oraz kolorowych ulotek (pod warunkiem, że nie będą 

przesyłane zamiast instrukcji używania (metodyki))  w postaci plików na płycie CD, e-mailowo 
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lub w wersji papierowej drogą pocztową jednorazowo po zawarciu umowy, pod warunkiem 

załączenia pisma informującego, że plik przesłany na płycie CD, e-mailowo lub w wersji 

papierowej zawierający instrukcję używania jest zgodny z oryginałem tej instrukcji. 

Ad. 19 Zamawiający dopuszcza również możliwość samodzielnego pobierania certyfikatów 

kontroli jakości dla produktów ze strony producenta lub przesyłanie certyfikatów drogą e-mailową 

na żądanie Zamawiającego, a nie załączanie tych dokumentów do dostaw. 

Ad. 20 Zamawiający nie wyraża zgody aby na wezwanie Zamawiającego Wykonawca dostarczył 

dokumenty, o których mowa w pkr IV.1.4 SIWZ, w postaci elektronicznej na płycie CD wraz z 

oświadczeniem potwierdzającym zgodność kopii na płycie z elektronicznymi pierwowzorami. 

Ad. 21 Zamawiający dopuszcza aby na wezwanie Zamawiającego Wykonawca dostarczył 

dokumenty, o których mowa w pkr IV.1.4 SIWZ, w formie papierowej w postaci zbindowanych 

tomów, nie wyraża natomiast zgody aby poświadczenie za zgodność widniało tylko na pierwszej 

stronie tomu dla jego pozostałych stron. 

Ad. 22 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 3 pozycji 1-3 i utworzenie  

z nich odrębnego pakietu. 

Ad. 23 Zamawiający dopuszcza pozostawienie w Formularzu Ofertowym zapisów dotyczących 

tylko tych zadań, na które Wykonawca będzie składał ofertę, pozostałe części mogą zostać 

usunięte. 

Ad. 24 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 2-3 podłoży dla dorosłych do 

posiewu krwi i innych płynów ustrojowych, a w poz. 4 podłoży pediatrycznych do posiewu krwi. 

Ad. 25 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 5 jałowych nasadek z 

zestawami motylkowymi  do pobierania krwi stanowiących kompletny zestaw, pod warunkiem, że 

Wykonawca zapewni kompletny zestaw umożliwiający pobranie krwi metoda próżniową, a cena 

zestawu będzie uwzględniona w cenie oferty. W takim przypadku Zamawiający wymaga podania 

informacji w Pakiecie Nr 1 poz. 5 w kolumnie „Nazwa handlowa/nr katalogowy” Formularza 

Cenowego o zaoferowaniu kompletnego zestawu oraz jego składzie. 

Ad. 26 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 1 aparatu z rokiem produkcji 

2012. 

Ad. 27 Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby wszystkie testy paskowe zaoferowanie  

w Pakiecie Nr 5 pochodziły od jednego producenta. 

Ad. 28 Zamawiający nie wyraża zgody na zastąpienie telefonicznej formy składania zamówień 

formą elektroniczną e-mail. 

Ad. 32 Zamawiający podając ilość badań w okresie 12 miesięcy uwzględnił dla pozycji 4-7  

w Pakiecie Nr 8 długość i częstotliwość serii oznaczeń, a także termin ważności odczynnika po 

otwarciu, zgodnie z zapisami SIWZ. 

Ad. 33 W Pakiecie Nr 8 poz. 6 i 7, zgodnie z zapisami w Załączniku Nr 5 do SIWZ, Zamawiający 

będzie oznaczał poziom specyficznych przeciwciał w płynie mózgowo-rdzeniowym.  

Ad. 34 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 poz. 10 odczynnika  

w opakowaniach o objętości 5 ml. 

Ad. 35 Zamawiający wymaga dostarczenia dla przedmiotu zamówienia zaoferowanego w Pakiecie 

Nr 2 pozytywnej opinii Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów  

w sytuacji określonej w pkt IV.1.4.1 SIWZ. 

Ad. 36 Zamawiający w pkt 6 Załącznika Nr 5 do SIWZ dla Pakietu Nr 2 określił wymóg „Do 

każdej dostawy musi być załączona informacja o wielkości stężenia każdego dostarczanego krążka 

antybiotyków.”, przez co rozumie dokładnie to co zapisał, to znaczy że do każdej dostawy, a nie do 

oferty jak sugeruje Wykonawca, musi być załączona informacja o wielkości stężenia każdego 

dostarczanego krążka antybiotyków. 
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Ad. 37 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 poz. 5 również nitrocefiny na 

paskach, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 

Ad. 38 Zamawiający wymaga dostarczenia dla przedmiotu zamówienia zaoferowanego w Pakiecie 

Nr 5 pozytywnej opinii Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów w 

sytuacji określonej w pkt IV.1.4.1 SIWZ. 

Ad. 39 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 5 poz. 4 również antybiotyku  

na nośniku o stężeniu 0,016-256. 

Ad. 40 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 5 poz. 11 również antybiotyku  

na nośniku o stężeniu 0,016-256. 

Ad. 41 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 16 testu o specyfikacji 

załączonej przez Wykonawcę do pytania, ponieważ test, którego specyfikację załączył 

Wykonawca do pytania nie spełnia wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ. 

Ad. 42 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 19 dwóch opakowań po 12 

testów co daje 24 oznaczenia, ponieważ zgodnie z zapisami w Załączniku Nr 1 do SIWZ 

(Formularz Cenowy) wymagał zaoferowania 25 testów. 

Ad. 43 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 7 poz. 3 również odczynnika  

z terminem ważności nie krótszym niż 6 miesięcy od daty dostawy, pod warunkiem spełniania 

pozostałych wymagań SIWZ. 

Ad. 44 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 8 poz. 4-7 również odczynników  

z terminem ważności wynoszącym minimum 4 miesiące od daty dostawy, pod warunkiem 

spełniania pozostałych wymagań SIWZ.. 

Ad. 45 Zamawiający przez zapis „Możliwość wykrycia trzech genogatunków europejskich 

Borrelia z zastosowaniem antygenów rekombinowanych lub mieszaniny antygenów 

rekombinowanych i natywnych.” z pkt 6 Załącznika Nr 5 odnoszący się do przedmiotu 

zamówienia wymaganego w Pakiecie Nr 8 poz. 4-7 rozumie, że zestawy ELISA do oznaczania 

przeciwciał przeciwko Borrelia powinny być oparte o antygeny rekombinowane lub mieszaninę 

antygenów rekombinowanych i natywnych, przy czym dla klasy IgM Zamawiający dopuszcza 

antygeny natywne (zgodnie z odpowiedzią Ad. 67). 

Ad. 46 Zamawiający, zgodnie z zapisem w pkt 6 Załącznika Nr 5 odnoszącym się do przedmiotu 

zamówienia wymaganego w Pakiecie Nr 8 poz. 2 i 3 wymaga linii kontrolnej naniesionej na 

każdym pasku testowym. 

Ad. 47 Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga aby testy zaoferowane w Pakiecie Nr 8 poz. 2 i 3 

posiadały antygeny dla wymienionych genogatunków w postaci osobnych pasm. 

Ad. 48 Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga aby testy zaoferowane w Pakiecie Nr 8 poz. 2 i 3 

posiadały w składzie również antygeny dla 2 występujących w Europie genogatunków: B. 

bavariensis oraz B. spielmani. 

Ad. 49 Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga aby odczyt elektroniczny pasków zaoferowanych 

w Pakiecie Nr 8 poz. 2 i 3 odbywał się na tej samej tacce co inkubacja. 

Ad. 50 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 4 poz. 1 przedmiotu zamówienia  

z terminem ważności wynoszącym minimum 6 miesięcy od daty dostawy. 

Ad. 51 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 4 poz. 2 przedmiotu 

zamówienia z terminem ważności wynoszącym minimum 4 miesiące od daty dostawy. 

Ad. 52 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 4 poz. 4 przedmiotu zamówienia z 

terminem ważności wynoszącym minimum 11 miesięcy od daty dostawy. 

Ad. 53 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 4 poz. 5 przedmiotu zamówienia z 

terminem ważności wynoszącym minimum 11 miesięcy od daty dostawy. 

Ad. 54 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 4 poz. 6 przedmiotu 

zamówienia z terminem ważności do 31 maja 2017 r. 
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Ad. 55 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 4 poz. 4 odczynnika posiadającego 

pH w zakresie 7,3-7,5. 

Ad. 56 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 4 poz. 5 dwóch opakowań 

odczynnika, każdy zawierający 2 ml odczynnika. 

Ad. 57 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 4 poz. 6 zestawu krążków 

diagnostycznych w skład którego wchodzą: krążki z Meropenem 10 µg , krążki z Meropenem 10 µg i 

inhibitor MBL, krążki z Meropenem 10 µg i inhibitor KPC, krążki z Meropenem 10 µg i inhibitor AmpC – 

wszystkie w ilości po 50 sztuk. 

Ad. 58 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 4 poz. 7 siedmiu opakowań 

przedmiotu zamówienia, każde opakowanie zawierające 50 krążków. 

Ad. 59 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 10 poz. 1 również testu zgodnego  

z załączoną do pytania metodyką. 

Ad. 60 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 11 poz.: 1, 2, 3, 4 

przedmiotu zamówienia z terminem ważności minimum 10 miesięcy od daty dostawy . 

Ad. 61 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 19 poz. 1 przedmiotu 

zamówienia z terminem ważności do 30 czerwca 2017 . 

Ad. 62 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 21 poz. 23 również wymazówek  

z długością użytkową 121 mm, długością całkowitą 150 mm oraz z główką 5 mm z wiskozy. 

Ad. 63 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 21 poz. 27 przedmiotu zamówienia  

z terminem ważności wynoszącym minimum 3 tygodnie od daty dostawy. 

Ad. 64 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 21 poz. 31 i 43 przedmiotu 

zamówienia nie będącego wyrobem medycznym, ponieważ nie stawiał w S IWZ takiego wymogu. 

Ad. 65 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 23 przedmiotu zamówienia  

zgodnego z załączoną do pytania metodyką. 

Ad. 66 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 23 poz. 1 przedmiotu zamówienia  

z datą ważności minimum do 03 marca 2018 r., ponieważ wymagał przedmiotu zamówienia z datą 

ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. 

Ad. 67 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 8 testów ELISA do diagnostyki 

Borrelia, w których w klasie IgM zastosowano antygeny natywne. 

Ad. 68 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 8 poz. 2 i 3 testów w metodyce 

Immunoblot, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.. 

Ad. 69 Zamawiający określając w pkt 3 Załącznika Nr 5 do SIWZ wymaganie dla przedmiotu 

zamówienia ujętego w Pakiecie Nr 8 poz. 2 i 3 „Możliwość elektronicznej oceny pasków. Odczyt 

elektroniczny za pomocą programu komputerowego oraz skanera dostarczonego przez 

Wykonawcę” miał na myśli możliwość odczytu pasków z wykorzystaniem skanera oraz 

dedykowanego programu komputerowego do odczytu wyników testów dostarczonych przez 

Wykonawcę zgodnie z zapisami SIWZ. 
Ad 70 Zamawiający nie zawarł w SIWZ wymogu suplementu do podłoży oferowanych w Pakiecie Nr 1 

poz. 2-4, więc nie będzie określał niezbędnego suplementu, ale jeżeli Wykonawca oferuje podłoże, które 

wymaga suplementacji winien ująć je w cenie oferty. Zamawiający nie jest w stanie określić ilości badań 

wymagających suplementacji z uwagi na nieprzewidywalną liczbę pacjentów wymagających takich badań. 

Ad 71 Zamawiający dopuszcza niewycenianie poz. 5 w Pakiecie Nr 1 w sytuacji gdy Wykonawca 

oferuje podłoża kompatybilne z systemem zamkniętym firmy Becton Dickinson i w związku z tym 

dodatkowe nakładki nie są wymagane. 
Ad 72 Zamawiający, zgodnie z zapisem w pkt 5 Załącznika Nr 5 do SIWZ odnoszącym się do przedmiotu 

zamówienia wymaganego w Pakiecie Nr 1 poz. 1 wymaga jedynie możliwości włączenia aparatu  

do wewnętrznej sieci informatycznej Infomedica firmy Asseco - moduł mikrobiologia, z opcją podglądu 

przez uprawnionych pracowników poza terenem Pracowni. 
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Ad. 73 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 15 poz. 2  testu z linią kontrolną jako 

kontrolę dodatnią, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 

Ad. 74 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 15 poz. 2  testu z możliwością 

przechowywania 7 dni tylko w temp. lodówki, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań 

SIWZ.  

Ad. 75 Zamawiający, zgodnie z zapisem w pkt 2 Załącznika Nr 5 do SIWZ odnoszącym się do przedmiotu 

zamówienia wymaganego w Pakiecie Nr 16 wymaga zaoferowania kompletnych zestawów do wykonania 

oznaczenia z kontrolą dodatnią. 

Ad. 76 Zamawiający, zgodnie z zapisem w pkt 1 Załącznika Nr 5 do SIWZ odnoszącym się do przedmiotu 

zamówienia wymaganego w Pakiecie Nr 16 wymaga zaoferowania testu, w którym próbkę kału dozuje się 

do jednej studzienki. 
 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania do SIWZ 

2. Strona internetowa Zamawiającego        

3. a/a 

 


