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                                                                                                  ………………………………………… 

Znak: AE/ZP-27-61/17                                                       Tarnów, 2017-11-23 

 

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 

Western-Blot, aparatu do testów Elisa, czytnika do odczytu testów identyfikacyjnych 

drobnoustrojów dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie. 
 

W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści: 

1. Dotyczy pkt: IV.1.4.1.4, IV.1.4.1.5, IV1.4.1.7, XIV.2, XIV.3 SIWZ. Czy Zamawiający wyrazi zgodę 

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

potwierdzającym zgodność kopii na płycie z elektronicznymi pierwowzorami? 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? 

2. Dotyczy Załącznika Nr 5 do SIWZ, wymaganie do pakietów o treści „Do każdej dostawy załączona 

instrukcja używania (metodyka) w języku polskim, wystawiona przez producenta”. Czy Zamawiający 

wyrazi zgodę na dostarczenie instrukcji w języku polskim jednorazowo po podpisaniu umowy, a 

następnie za każdym razem w przypadku zmiany w metodyce? 

3. Dotyczy Załącznika Nr 5 do SIWZ. Czy Zamawiający dopuści metodyki w języku polskim 

opracowane przez dystrybutora w kooperacji z producentem? 

4. Dotyczy Ogólnych warunków umowy pkt XIV.18 SIWZ. Jakiego terminu płatności wymaga 

Zamawiający? 

5. Dotyczy Ogólnych warunków umowy pkt XIV.8 SIWZ. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 

zwiększenie cen jednostkowych brutto, a co za tym idzie wartości brutto umowy, w przypadku 

ustawowej zmiany stawki VAT? 

6. Dotyczy Ogólnych warunków umowy pkt XIV.8 SIWZ. 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? 

7. Dotyczy Ogólnych warunków umowy pkt XIV.8 SIWZ. 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? 

8. Dotyczy Ogólnych warunków umowy pkt XIV.13 i 14 SIWZ. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 

naliczania kar od wartości NETTO? 

9. Dotyczy Ogólnych warunków umowy pkt XIV.14 SIWZ. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 

zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 10% wartości niezrealizowanej  części umowy? 

10. Dotyczy Ogólnych warunków umowy pkt XIV SIWZ. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość 

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

Umowy? 

11. Dotyczy Ogólnych warunków umowy pkt XIV SIWZ. Czy Zamawiający dopuści e-mailowy 

sposób porozumiewania w przypadku reklamacji? 

12. Dotyczy Ogólnych warunków umowy pkt XIV SIWZ. Czy Zamawiający wprowadzi zapis o 

ubezpieczeniu aparatu na czas trwania umowy przez Zamawiającego? Wykonawca nie posiada 

wiedzy, m.in. o warunkach lokalowych Zamawiającego, alarmach i innych zabezpieczeniach w 

pracowni, do której przeznaczony jest oferowany aparat. 

13. Dotyczy Ogólnych warunków umowy pkt XIV SIWZ. Czy Zamawiający może określić 

maksymalny okres czasu, na który może zostać aneksowana umowa?  
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14. Dotyczy Pakietu Nr 20 Załącznik Nr 5, wymaganie nr 5 dla pożywek gotowych. Format 

certyfikatu kontroli jakości - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu podania składu pożywki na 

Certyfikacie Kontroli Jakości pożywek gotowych na płytkach/probówkach?  

15. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1-3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do odrębnego 

pakietu poz. 1-3?  

16. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1-2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby wykonawca zaoferował 

osobno enzym w ilości niezbędnej do wykonania wymaganej ilości testów? 
17. Dotyczy Pakietu Nr 2. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania pozytywnej opinii 

KORLD? 

18. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz.: 1, 2, 3 i 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 

poz. 1, 2, 3 i 5 ? 

19. Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 4 

odczynników z minimalnym terminem ważności wynoszącym 6 miesięcy? 

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

KORLD? 

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

pochodzącego od innego producenta? 

22. Dotyczy Pakietu Nr 21 poz. 35. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 35 podłoża 

z minimalnym terminem ważności wynoszącym 2 miesiące? 

23. Dotyczy Pakietu Nr 21 poz. 43. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 43 

produktu nie  będącego wyrobem medycznym? 

24. Dotyczy Pakietów Nr: 7, 8 i 9. Czy Zamawiający zezwoli na rozszerzenie tabel o dodanie do oferty 

materiałów zużywalnych niezbędnych do funkcjonowania analizatorów (Pakiet Nr 7) oraz 

dodatkowych odczynników potrzebnych do wykonania badań (Pakiet Nr 8, 9)? 

25. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 5-8. Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane testy ELISA do 

wykrywania przeciwciał anty-borelia były testami co najmniej trzeciej generacji, opartymi wyłącznie 

na antygenach rekombinowanych? 

26. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 7 i 8. 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: badanie pary płyn mózg.-

rdzen. i surowica czy oznaczanie poziomu specyficznych przeciwciał w płynie mózg.-rdzen.? 

27. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu ELISA do 

diagnostyki Giargia lamblia w pozycji nr 4, w którym studzienki reakcyjne opłaszczone są 

monoklonalnymi przeciwciałami anty-Giardia? 

28. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 12. Ze względu na konieczność zaoferowania w ramach dzierżawy 

aparatu do testów ELISA (poz. 12) wymagającego do pracy materiałów zużywalnych w postaci 

końcówek pipetujących, płynów myjących itp., prosimy o wskazanie miejsca w formularzu 

cenowym lub jego modyfikację tak, aby można było je uwzględnić w całościowej kalkulacji 

cenowej. 

29. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia 

skanującego bez konieczności przenoszenia pasków z rynienek inkubacyjnych wyprodukowanego 

w 2010 r.? Urządzenie jest w pełni sprawne technicznie, posiada aktualne przeglądy i paszport 

techniczny. 

30. Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 27. 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. 

31. Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 32 i 43. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycjach 

32 i 43 produktów, które nie są  wyrobami medycznymi? Produkty te nie są przeznaczone tylko do 
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diagnostyki in Vitro w związku z tym nie istnieje obowiązek ich rejestracji w Urzędzie Rejestracji 

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. 

32. Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 23 Załącznik Nr 5. W załączniku widnieje zapis ,,Wymagania wobec 

przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie nr 21 poz. 23’’ Czy nie powinno być ,,…w Pakiecie 

Nr 20 poz.23’’? 

33. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby tylko te produkty posiadały 

deklarację zgodności CE, które muszą je posiadać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. 

zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych? 

34. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści aparat z 2009 roku, w pełni sprawny po 

przeglądzie technicznym ? Jeśli nie, Czy Zamawiający wydłuży czas dostawy nowego aparatu do 30 

dni? 

35. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2-4. Czy Zamawiający w pkt. 1 wymaga aby możliwość wykrywania 

bakterii z krwi i płynów ustrojowych była potwierdzona instrukcją używania producenta? 

36. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2-4. Czy Zamawiający w pkt. 2 wymaga, aby butelki były wykonane z 

trwałego nietłukącego tworzywa, bezpiecznego w trakcie transportu oraz pracy w laboratorium? 

37. Dotyczy pkt XIV.1 SIWZ. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie telefonicznej formy 

składania zamówień formą elektroniczną – email? 

38. Dotyczy pkt XIV.8 SIWZ. Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: ,, Ceny brutto 

przedstawione w Formularzu Ofertowym w pkt I w zakresie Pakietu Nr 1 poz. 1-4, Pakietu Nr 2 poz. 

1-59, Pakietu Nr 3 poz. 1-4, Pakietu Nr 4 poz. 1-4 i 6-8, Pakietu Nr 5 poz. 1-12, Pakietu Nr 6 poz. 1, 

Pakietu Nr 7 poz. 1-10, Pakietu Nr 8 poz.1, Pakietu Nr 9 poz. 1, Pakietu Nr 10 poz. 1-4, Pakietu Nr 

11 poz. 1-7, Pakietu Nr 12 poz. 1-2, Pakietu Nr 13 poz. 2-6, Pakietu Nr 14 poz. 1-2, Pakietu Nr 15 

poz. 1, Pakietu Nr 16 poz. 1-16 i 20, Pakietu Nr 17 poz. 1, Pakietu Nr 18 poz. 1, Pakietu Nr 19 poz. 1, 

Pakietu Nr 20 poz. 1-17, 21-31 i 33-42, Pakietu Nr 21 poz. 1, Pakietu Nr 22 poz. 1  nie ulegną 

zmianie przez okres obowiązywania umowy - nie dotyczy to zmiany cen wynikających ze zmiany 

przepisów lub wprowadzonych drogą decyzji właściwych organów administracji państwowej, w tym 

zmiany stawki VAT. Zmiana stawki podatku VAT nastąpi z dniem wejścia w życie aktu prawnego 

zmieniającego tę stawkę.  W razie zmiany stawki podatku VAT, po zawarciu umowy, dla Stron 

wiążąca będzie stawka VAT obowiązująca w dniu wystawienia faktury, a zmiana kwoty ceny brutto z 

tego tytułu jest akceptowana przez Strony bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń”? 

39. Dotyczy pkt XIV.10 SIWZ. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu? 

40. Dotyczy pkt XIV.13 lit. a SIWZ. Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary umownej do 

0,3%? 

41. Dotyczy pkt XIV.13 lit. b SIWZ. Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary umownej do 

0,3%? 

42. Dotyczy pkt XIV.14 SIWZ. Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary umownej do 10%? 

43. Dotyczy pkt XIV.16 SIWZ. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie postanowienia 

umownego? 

44. Dotyczy pkt XIV.23 SIWZ. Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia 

umownego na: „W przypadku nie wykonania zamówienia przez Wykonawcę z jego winy, 

Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy może dokonać zakupu towarów od innych 

Wykonawców na koszt Wykonawcy związanego z Zamawiającym niniejszą umową bez konieczności 

uzyskiwania jakichkolwiek upoważnień sądowych."? 

45. Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści jeśli Wykonawca zaproponuje dwa 

zestawy, gdzie w ramach jednego zestawu można wykonać 2000 oznaczeń? 

46. Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści jeśli Wykonawca zaproponuje w pozycji 2, 

dwa oddzielne produkty: Lateks Salmonella odczynnik poliwalentny B-E i G 1x8 ml oraz Lateks 

kontrolny 1x8 ml? 

47. Dotyczy Pakietu Nr 8 i 9 Załącznik Nr 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 

odczynnika konfekcjonowanego po 40 testów, jeżeli wykonawca zagwarantuje termin trwałości 

odczynnika minimum 12 miesięcy od dnia dostawy? 

48. Dotyczy Pakietu Nr 9 Załącznik Nr 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu 

umożliwiającego oznaczenie wrażliwości wyłącznie na wymienione środki grzybobójcze: 5-
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Fluorocytozyna, Amfoterycyna B, Anidulafungina, Caspofungina, Fluconazol, Itrakonazol, 

Micafungin, Posakonazol, Vorikonazol? 

49. Dotyczy Pakietu Nr 14 poz. 2. Czy w poz. 2 Zamawiający dopuści test bez kontroli dodatniej, lecz z 

linią kontrolną testu (kontrola wewnętrzna testu)? 

50. Dotyczy Pakietu Nr 14 poz. 2. Czy w poz. 2 Zamawiający dopuści test z możliwością 

przechowywania przez 7 dni w temp. lodówki 2-4
0
C? 

51. Dotyczy Pakietu Nr 14 poz. 1-2. Czy Zamawiający wymaga aby wraz z ofertą przedłożyć metodyki 

dla poz. 1 oraz 2 w celu potwierdzenia spełniania wymogów SIWZ? 

52. Dotyczy Pakietu Nr 2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie krążków antybiotykowych  

z karbapnemami, które mają termin ważności 8-9 miesięcy od daty dostarczenia do laboratorium? 

53. Dotyczy Pakietu Nr 3, poz. 10. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie odczynnika  

o objętości 5 ml? 

54. Dotyczy Pakietu Nr 4, poz. 4. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie 0,5 molowego roztworu 

EDTA o pH=8? 

55. Dotyczy Pakietu Nr 14, poz. 1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kontroli dodatniej do testu 

jako oddzielnej pozycji i tym samym rozbudowanie pakietu o jeden wiersz? 

56. Dotyczy Pakietu Nr 14, poz. 2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kontroli dodatniej do testu 

jako oddzielnej pozycji i tym samym rozbudowanie pakietu o jeden wiersz? 

57. Dotyczy Pakietu Nr 15 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testu kasetkowego 

immunochromatograficznego  do łącznego wykrywania toksyn A i B oraz dehydrogenazy 

glutaminianowej (GDH) Clostridium difficile, gdzie próbkę kału dozuje się do 3 studzienek? 

58. Dotyczy Pakietu Nr 15 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści osobno pakowaną kontrolę dodatnią 

dedykowaną do zaoferowanego testu w przeliczeniu na podane zapotrzebowanie? 

59. Dotyczy Pakietu Nr 15 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści test do łącznego wykrywania toksyn A i B 

oraz dehydrogenazy glutaminianowej (GDH) Clostridium difficile, gdzie czułość dla toksyny B 

wynosi 0,78 ng/ml? 

60. Dotyczy Pakietu Nr 15 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści test do łącznego wykrywania toksyn A i B 

oraz dehydrogenazy glutaminianowej (GDH) Clostridium difficile, gdzie próbki można 

przechowywać w lodówce (2-8°C) przez 24 godziny przed badaniem, a przy dłuższym 

przechowywaniu, próbki należy zamrozić w temperaturze -20°C? 

61. Dotyczy Pakietu Nr 16 poz. 20. Czy Zamawiający wydzieli do osobnego pakietu pozycję nr 20? 

Pozwoli to na złożenie ofert przez więcej firm a tym samym będzie większa konkurencyjność cen. 

62. Dotyczy Pakietu Nr 21 poz. 1. Czy przez kontrolę dodatnią testu Zamawiający rozumie 

wewnętrzną kontrolę testu? 

63. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 5. Jeśli zaoferowane podłoża będą dostosowane do pobierania krwi z 

użyciem systemu zamkniętego firmy Becton Dickinson czy Zamawiający odstąpi od wymogu 

wyceny nasadek? 

64. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 5. Czy Zamawiający dopuści wykreślenie pozycji nr 5  

z Formularza Cenowego, w przypadku kiedy zaoferowany system będzie w pełni kompatybilny z 

systemem zamkniętym pobierania krwi firmy Becton Dickinson, bez użycia do tego celu specjalnych 

nasadek 

65. Dotyczy Pakietu Nr 1. Czy Zamawiający wymaga rozszerzenia Formularza Cenowego  

o specjalne dodatki do wzbogacenia sterylnych płynów ustrojowych, takie jak krew końska lub inne 

suplementy, w przypadku posiewu innych płynów ustrojowych niż krew? Jeśli tak, prosimy o podanie 

szacunkowej liczby posiewu innych płynów ustrojowych w skali roku. 

66. Dotyczy Pakietu Nr 3, pozycja 4: Czy Zamawiający dopuści zestaw do hodowli beztlenowców, 

zawierający w składzie 20 saszetek, 20 torebek z zamknięciem i 20 suchych wskaźników atmosfery 

beztlenowej, zgodnych z opisem w załączonej metodyce? (Załącznik Nr 1 do pisma) 

67. Dotyczy Pakietu Nr 3, pozycja 12: Czy Zamawiający dopuści zestaw do hodowli w warunkach 

mikroaerofilnych, zawierający w składzie 20 saszetek i 20 zamykanych torebek, zgodnych z opisem 

w załączonej metodyce? (Załącznik Nr 1 do pisma) 

68. Dotyczy Pakietu Nr 3 pozycja 4 i 12 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 3, 

pozycji 4 oraz pozycji 12, w postaci osobnego pakietu? 
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Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi: 

Ad. 1 Zamawiający nie wyraża zgody na załączenie dokumentów, o których mowa w IV.1.4.1.4, 

IV.1.4.1.5, IV1.4.1.7, XIV.2, XIV.3 SIWZ w postaci elektronicznej na płycie CD wraz  

z oświadczeniem potwierdzającym zgodność kopii na płycie z elektronicznymi pierwowzorami. 

Zamawiający dopuszcza złożenie tych dokumentów w postaci zbindowanych tomów, pod warunkiem, że 

poświadczenie za zgodność będzie widniało na każdej stronie tomu. 

Ad. 2 Zamawiający nie wyraża zgody aby w ramach określonego dla pakietów w Załączniku Nr 5  do 

SIWZ wymogu o treści „Do każdej dostawy załączona instrukcja używania (metodyka) w języku 

polskim, wystawiona przez producenta” Wykonawca dostarczał instrukcje w języku polskim jednorazowo 

po podpisaniu umowy, a następnie za każdym razem w przypadku zmiany w metodyce. Zamawiający 

podtrzymuje zapisy Załącznika Nr 5  w tym zakresie i wymaga załączenia do każdej dostawy instrukcji 

używania (metodyka) w języku polskim, wystawionej przez producenta. 

Ad. 3 Zamawiający nie wyraża zgody aby w ramach określonego dla pakietów w Załączniku Nr 5 do 

SIWZ wymogu o treści „Do każdej dostawy załączona instrukcja używania (metodyka) w języku 

polskim, wystawiona przez producenta” Wykonawca dostarczał metodyki w języku polskim opracowane 

przez dystrybutora w kooperacji z producentem. Zamawiający podtrzymuje zapisy Załącznika Nr 5 w 

tym zakresie i wymaga załączenia do każdej dostawy instrukcji używania (metodyka) w języku polskim, 

wystawionej przez producenta. 

Ad. 4 Zamawiający wymaga terminu płatności nie krótszego niż 30 dni od daty wystawienia faktury, co 

określił w pkt IV.1Formularza Ofertowego 

Ad. 5, 7-10, 37-44  Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzanie do Ogólnych warunków umowy 

zaproponowanych w pytaniach zmian. 

Ad. 6 Zamawiający dopuszcza zmianę stawki VAT dla oferowanego produktu w przypadku uzasadnionej 

przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i możliwości zastosowania uprzywilejowanej stawki VAT, 

zgodnie z zapisami Ustawy o VAT, pod warunkiem, że dotyczy to zmiany stawki VAT na niższą w 

związku z zakwalifikowaniem danego wyrobu do grupy wyrobów medycznych zgodnych z ustawą z dnia 

20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 211 z późniejszymi zmianami).  

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2017r. poz.1579) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w 

następujący sposób: 

1/ w pkt.XIV.27 SIWZ dodaje ppkt.k) o treści: 

„k) zmiany stawki VAT w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i 

możliwości zastosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT, pod 

warunkiem, że dotyczy to zmiany stawki VAT na niższą w związku z zakwalifikowaniem danego wyrobu 

do grupy wyrobów medycznych zgodnych z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych 

(Dz.U. z 2017 r. poz. 211 z późniejszymi zmianami).” 

2/ w pkt.XIV.28 ppkt.b) SIWZ zapis o treści: 

„b) okoliczności wskazane w pkt.27 lit. c) –  j) - wówczas w razie konieczności umowa zostanie 

zmieniona w zakresie jednego lub łącznie wszystkich elementów  wskazanych w załączniku określającym 

zakres rzeczowy przedmiotu umowy tj. w szczególności w zakresie: numeru katalogowego, nazwy 

producenta, ceny jednostkowej, nazwy handlowej, wielkości opakowania.” 

zmienia na zapis o treści: 
„b) okoliczności wskazane w pkt.27 lit. c) –  k) - wówczas w razie konieczności umowa zostanie 

zmieniona w zakresie jednego lub łącznie wszystkich elementów  wskazanych w załączniku określającym 

zakres rzeczowy przedmiotu umowy tj. w szczególności w zakresie: numeru katalogowego, nazwy 

producenta, ceny jednostkowej, nazwy handlowej, wielkości opakowania, stawki podatku VAT.” 

Ad. 11 Zamawiający nie określał w SIWZ formy porozumiewania się w przypadku reklamacji,  

w związku z czym dopuszcza również e-mailowy sposób porozumiewania w tym zakresie. 

Ad. 12 Zamawiający nie wyraża zgody wprowadzenie do Ogólnych warunków umowy zapisu  

o ubezpieczeniu przez Zamawiającego na czas trwania umowy dzierżawionego aparatu. Pomieszczenia 

pracowni są zamknięte przez całą dobę – wstęp mają tylko pracownicy, a ponadto Szpital zatrudnia Firmę 

ochroniarską.  
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Ad. 13 Zamawiający nie określi maksymalnego okres czasu, na który może zostać aneksowana umowa, 

ponieważ nie przewiduje takiej zmiany. 

Ad. 14 Zamawiający nie odstąpi od wymogu podania składu pożywki na Certyfikacie Kontroli Jakości 

pożywek gotowych na płytkach/probówkach zaoferowanych w Pakiecie Nr 20 poz. 1-10, 12-22, 24-32, 

41-42. 
Ad. 15 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 3 poz. 1-3 do odrębnego pakietu. 

Ad. 16 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 poz. 1-2 osobno enzymu 

ekstrakcyjnego w ilości niezbędnej do wykonania wymaganej ilości testów. 

Ad. 17 Zamawiający nie odstąpi od wymogu posiadania pozytywnej opinii KORLD dla przedmiotu 

zmówienia zaoferowanego w Pakiecie Nr 2. 

Ad. 18 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 3 poz. 1, 2, 3 i 5. 

Ad. 19 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanego w Pakiecie Nr 4 poz. 4 odczynników  

z minimalnym terminem ważności wynoszącym 6 miesięcy. Zaoferowany odczynnik winien mieć, 

zgodnie z wymogiem określonym w Załączniku Nr 5 do SIWZ termin ważności wynoszący minimum 10 

miesięcy od daty dostawy. 

Ad. 20 Zamawiający nie odstąpi od wymogu posiadania pozytywnej opinii KORLD dla przedmiotu 

zmówienia zaoferowanego w Pakiecie Nr 5. 

Ad. 21 Pytanie dotyczące treści SIWZ zadane przez Wykonawcę dotyczyło podłoża ujętego w Pakiecie 

Nr 21 poz. 22. Zamawiający uznaje, że jest to omyłka pisarska i pytanie dotyczy Pakietu Nr 20  

(w Pakiecie Nr 21 jest tylko jedna pozycja i Zamawiający ujął w niej testy, a nie podłoża). Zamawiający 

nie wyraża zgody na zaoferowanie w poz. 22 podłoża pochodzącego od innego producenta niż pozostałe 

pożywki zaoferowane w Pakiecie Nr 20 (wyjątek stanowi poz. 23).  

Ad. 22 Pytanie dotyczące treści SIWZ zadane przez Wykonawcę dotyczyło podłoża ujętego w Pakiecie 

Nr 21 poz. 35. Zamawiający uznaje, ze jest to omyłka pisarska i pytanie dotyczy Pakietu Nr 20  

(w Pakiecie Nr 21 jest tylko jedna pozycja i Zamawiający ujął w niej testy, a nie podłoża). Zamawiający 

dopuszcza zaoferowanie w pakiecie nr 22 poz. 35 podłoża z minimalnym terminem ważności 

wynoszącym 2 miesiące, pod warunkiem, że jest to 2 miesiące od daty dostawy. 

Ad. 23 Pytanie dotyczące treści SIWZ zadane przez Wykonawcę dotyczyło podłoża ujętego w Pakiecie 

Nr 21 poz. 43. Zamawiający uznaje, ze jest to omyłka pisarska i pytanie dotyczy Pakietu Nr 20  

(w Pakiecie Nr 21 jest tylko jedna pozycja i Zamawiający ujął w niej testy a nie podłoża). Zamawiający 

dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 20 poz. 43 produktu nie  będącego wyrobem medycznym, 

ponieważ nie stawiał takiego wymogu w SIWZ. 

Ad. 24 Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie pozycji w Formularzu Cenowym w Pakiecie Nr 7 

poz. 11 i 12 w celu ujęcia w nich materiałów zużywalnych niezbędnych do funkcjonowania analizatorów, 

ponieważ materiały te winny być uwzględnione w cenie dzierżawy – zgodnie z wymogami określonymi 

w Załączniku Nr 5. Zamawiający dopuszcza natomiast dodanie pozycji w Formularzu Cenowym  

w Pakiecie Nr 8 poz. 1 oraz Pakiecie Nr 9 poz. 1 ponieważ zgodnie z wymogami określonymi  

w Załączniku Nr 5 Zamawiający wymaga w tych pakietach i pozycjach zestawów kompletnych  

do wykonania oznaczenia. 

Ad. 25 Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga zaoferowania w Pakiecie Nr 7 poz. 5-8 testów ELISA 

do wykrywania przeciwciał anty-borelia co najmniej trzeciej generacji, opartych wyłącznie na antygenach 

rekombinowanych. 

Ad. 26 W odniesieniu do oznaczeń ujętych w Pakiecie Nr 7 poz. 7 i 8 Zamawiający będzie korzystał  

z wariantu polegającego na oznaczaniu jedynie poziomu specyficznych przeciwciał w płynie mózgowo-

rdzeniowym 

Ad. 27 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 7 poz. 4 zestawu ELISA do diagnostyki 

Giargia lamblia, w którym studzienki reakcyjne opłaszczone są monoklonalnymi przeciwciałami anty-

Giardia 

Ad. 28 Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie pozycji w Formularzu Cenowym w Pakiecie Nr 7 

poz. 12 w celu ujęcia w nich materiałów zużywalnych niezbędnych do funkcjonowania aparatu, ponieważ  
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wszystkie materiały eksploatacyjne niezbędne do pracy aparatu  winny być wliczone w cenę dzierżawy – 

zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku Nr 5. 

Ad. 29 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 7 poz. 11 urządzenia skanującego bez 

konieczności przenoszenia pasków z rynienek inkubacyjnych wyprodukowanego w 2010 r., pod 

warunkiem, że urządzenie jest w pełni sprawne technicznie, posiada aktualne przeglądy i paszport 

techniczny. 

Ad. 30 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 20 poz. 27 produktu z terminem ważności 

min. 3 tygodnie od daty dostawy. 

Ad. 31 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 20 poz. 32 i 43 produktów nie  będącego 

wyrobem medycznym, ponieważ nie stawiał takiego wymogu w SIWZ. 

Ad. 32 W Załączniku Nr 5 w zapisie „Wymagania wobec przedmiotu zamówienia oferowanego  

w Pakiecie Nr 21 poz. 23” Zamawiający popełnił oczywistą omyłkę pisarską. Winno być „Wymagania 

wobec przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 20 poz. 23”, co wynika zarówno z faktu 

kolejności opisu wymagań wg kolejności pakietów jak również z faktu, że w pakiecie Nr 21 jest tylko 

jedna pozycja. 

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2017r. poz.1579) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w 

następujący sposób: 

1/ w Załączniku Nr 5 do SIWZ  (strona nr 13 Załącznika Nr 5) zapis o treści: 

„Wymagania wobec przedmiotu zmówienia oferowanego w Pakiecie Nr 21 poz. 23.” 

zmienia na zapis o treści: 
„Wymagania wobec przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 20 poz. 23.” 

Ad. 33 Zamawiający dopuszcza, aby zaoferowane w Pakiecie Nr 1 poz. 5 nasadki nie były wyrobem 

medycznym zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. z 2017 poz. 211), 

ponieważ nie stawiał takiego wymogu w SIWZ. 

Ad. 34 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 1 aparat z 2009 roku, nie 

wyraża również zgody na zmianę terminy dostawy aparatu. 

Ad. 35 Zgodnie z pkt IV.1.4.1.4 SIWZ Zamawiający wymaga aby w odniesieniu do przedmiotu 

zamówienia zaoferowanego w Pakiecie Nr 1 poz. 2 - 3 instrukcja używania (metodyka) zawierała 

informację, że zaoferowane podłoża są odpowiednie do hodowli drobnoustrojów z krwi oraz innych 

płynów ustrojowych (płyn mózgowo-rdzeniowy, opłucnowy, stawowy, z jamy otrzewnej itp.) w 

przypadku braku takiej informacji w instrukcji używania (metodyce) Wykonawca złoży oświadczenie 

producenta, że zaoferowane podłoża są odpowiednie do hodowli drobnoustrojów z krwi oraz innych 

płynów ustrojowych (płyn mózgowo-rdzeniowy, opłucnowy, stawowy, z jamy otrzewnej itp.), przy czym 

oświadczenie to nie może być wystawione wcześniej niż w 2016 r. 

Ad. 36 Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza aby butelki z podłożami zaoferowanymi w Pakiecie nr 1 

poz. 2-3 były wykonane z trwałego nietłukącego tworzywa, bezpiecznego w trakcie transportu oraz pracy 

w laboratorium, pod warunkiem, że butelki te są odporne na zniszczenie, tj. nie ulegną w łatwy sposób 

zniszczeniu w warunkach w jakich mogą się znaleźć biorąc pod uwagę ich przeznaczenie, przy 

przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa. 

Ad. 45 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 11 poz. 1 dwóch zestawów, gdzie  

w ramach jednego zestawu można wykonać 2000 oznaczeń. 

Ad. 46 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 11 poz. 2 dwóch oddzielnych produktów: 

Lateks Salmonella odczynnik poliwalentny B-E i G 1x8 ml oraz Lateks kontrolny 1x8 ml, pod 

warunkiem zaoferowania tych produktów w ilości niezbędnej do wykonania 1500 oznaczeń. 

Ad. 47 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakietach Nr 8 i 9 odczynników konfekcjonowanych 

po 40 testów, pod warunkiem, że będą posiadały termin ważności wynoszący  minimum 12 miesięcy od 

daty dostawy. 

Ad. 48 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 9 testu umożliwiającego 

oznaczenie wrażliwości wyłącznie na wymienione w pytaniu środki grzybobójcze. 
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Ad. 49 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 14 poz. 2 testu bez kontroli dodatniej, lecz 

z linią kontrolną testu (kontrola wewnętrzna testu). 

Ad. 50 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakietach Nr 14 poz. 2 testu z możliwością 

przechowywania przez 7 dni w temp. lodówki 2-4
0
C. 

Ad. 51 Zamawiający nie wymaga w Pakiecie Nr 14 poz. 1 i 2 aby wraz z ofertą przedłożyć metodyki 

zaoferowanych testów w celu potwierdzenia spełniania wymogów SIWZ. Zamawiający, zgodnie z 

wymogiem określonym w pkt IV.1.4.1.4 będzie wymagał instrukcji używania (metodyki)  

w języku polskim, wystawionej przez producenta dla przedmiotu zamówienia zaoferowanego   

w pakiecie nr 14 poz. 1 i 2 od Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona. 

Ad. 52 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 krążków antybiotykowych  

z karbapnemami, które mają termin ważności 8 miesięcy od daty dostawy. 

Ad. 53 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 poz. 10 odczynnika  

w opakowaniach o objętości 5 ml. 

Ad. 54 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 4 poz. 4 0,5 molowego roztworu 

EDTA o pH=8. Zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku Nr 5 do SIWZ Zamawiający wymaga 

0,5 molowego roztworu EDTA o pH w zakresie 7,3-7,5. 

Ad. 55 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 14 poz. 1 kontroli dodatniej do testu jako 

oddzielnej pozycji i tym samym rozbudowanie Formularza Cenowego w tym pakiecie  

i pozycji o jeden wiersz. 

Ad. 56 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 14 poz. 2 kontroli dodatniej do testu jako 

oddzielnej pozycji i tym samym rozbudowanie Formularza Cenowego w tym pakiecie  

i pozycji o jeden wiersz. 

Ad. 57 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 15 poz. 1 testu kasetkowego 

opisanego w pytaniu. 

Ad. 58 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 15 poz. 1 osobno pakowanej kontroli 

dodatniej dedykowanej do zaoferowanego testu w przeliczeniu na wymaganą ilość testów. 

Ad. 59 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 15 poz. 1 testu opisanego  

w pytaniu. Zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku Nr 5 do SIWZ Zamawiający wymaga 

testu o czułości dla toksyny B wynoszącej min. 0,2 ng/ml. 

Ad. 60 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 15 poz. 1 testu opisanego  

w pytaniu. Zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku Nr 5 do SIWZ Zamawiający wymaga 

testu dla którego istnieje możliwość przechowywania próbki do badania w temperaturze 2-8
0
C do 72 

godzin od pobrania, bez konieczności zamrażania. 

Ad. 61 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 16 poz. 20 do osobnego pakietu. 

Ad. 62 Zamawiający potwierdza, że przez kontrolę dodatnią w teście zaoferowanym w Pakiecie Nr 21 

poz. 1 rozumie wewnętrzną kontrolę testu świadczącą o poprawności wykonania badania. 

Ad. 63-64 Jeśli zaoferowane w Pakiecie Nr 1 poz. 2-4 podłoża będą dostosowane do pobierania krwi z 

użyciem systemu zamkniętego firmy Becton Dickinson to Zamawiający nie wymaga zaoferowania 

nasadek z poz. 5, a tym samym nie wymaga ich wyceny.  

Ad. 65 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.66 Zamawiający dopuści zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 pozycja 4 zestawu do hodowli 

beztlenowców, zawierającego w składzie 20 saszetek, 20 torebek z zamknięciem i 20 suchych 

wskaźników atmosfery beztlenowej, zgodnych z opisem w załączonej metodyce (Załącznik Nr 1 do 

pisma). 

Ad.67 Zamawiający dopuści zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 pozycja 12 zestawu do hodowli w 

warunkach mikroaerofilnych, zawierającego w składzie 20 saszetek i 20 zamykanych torebek, zgodnych 

z opisem w załączonej metodyce (Załącznik Nr 1 do pisma). 

Ad.68 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 3 pozycji 4 oraz pozycji 12 do  

osobnego pakietu. 
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W związku z odpowiedzią w Ad.6 i Ad.32, działając na podstawie art.38 ust. 4 i 4a oraz art.12a ustawy 

Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na:  

- składanie ofert do dnia 29.11.2017r godz. 10:00  

- otwarcie ofert w dniu 29.11.2017r. godz. 10:30  

oraz dokonuje odpowiednio zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  

w punkcie III.11, IX.1, X.1, XIV.27, XIV.28, Załącznika Nr 5 oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu. 

 

W załączeniu Załącznik Nr 5 po dokonanej zmianie treści SIWZ. 
 

 

 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania 

2. Strona internetowa Zamawiającego 

3. a/a 


