


 

 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający w pakiecie 15 wymaga pozytywnej opinii jednostki notyfikowanej dla poz. 3, 4 i 5.  
 
Pytanie 6 
Prosimy o potwierdzenie, czy wartość netto w PLN kolumna 8 specyfikacji cenowej dla pakietu nr 15 należy 
wyznaczyć jako iloczyn kolumny 3 (ilość testów) oraz kolumny 6 (cena jedn. netto w PLN)? 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający potwierdza, iż doszło do pomyłki. Wartość netto w PLN (kolumna 8 specyfikacji 
cenowej) należy wyznaczyć jako iloczyn kolumny 3 (ilość/ ilość testów) oraz kolumny 6 (cena jedn. netto w 
PLN). 
 
Pytanie 7 
Czy w poz. 5 specyfikacji cenowej dla pakietu nr 15 Zamawiający wymaga 18 op. krwinek wzorcowych, 
dostarczanych cyklicznie 1 op. na miesiąc o terminie ważności nie krótszym niż 1 m-c? 
Odpowiedź: 
Tak, w poz. 5 specyfikacji cenowej dla pakietu nr 15 Zamawiający wymaga 18 opakowań krwinek 
wzorcowych, dostarczanych cyklicznie: 1 opakowanie na miesiąc, o terminie ważności nie krótszym niż 1 
miesiąc. 
 
Pytanie 8 
Czy Zamawiający dopuści termin ważności kart do oznaczania grup krwi noworodka (poz. 1 i 2 specyfikacji 
cenowej dla pakietu nr 15) nie krótszy niż 9 m-cy po dostawie? 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający dopuści termin ważności kart do oznaczania grup krwi noworodka (poz. 1 i 2 specyfikacji 
cenowej dla pakietu nr 15) nie krótszy niż 9 m-cy po dostawie 
 
Pytanie 9 
Czy w przypadku odczynnika LISS (poz. 8 specyfikacji cenowej dla pakietu nr 15) Zamawiający wymaga, 
aby termin ważności po otwarciu butelki wynosił nie mniej niż 6 miesięcy, ale w granicach min. 12 
miesięcznego terminu ważności od daty dostawy? 
Odpowiedź: 
Tak, w przypadku odczynnika LISS (poz. 8 specyfikacji cenowej dla pakietu nr 15) Zamawiający wymaga, 
aby termin ważności po otwarciu butelki wynosił nie mniej niż 6 miesięcy, ale w granicach min. 12 
miesięcznego terminu ważności od daty dostawy. 
 
Pytanie 10 
Prosimy o zastąpienie w kolumnie 3 (ilość testów) w poz. 8  specyfikacji cenowej dla pakietu nr 15 
wymaganej ilości "2" zapisem analogicznym jak dla poz. 9 "Odpowiednia do ilości testów", celem 
zaoferowania przez Wykonawców właściwej ilości odczynnika do wymaganych zapisami SIWZ ilości badań 
z zachowaniem terminów ważności odczynnika po otwarciu opakowania. 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający zastępuje w kolumnie 3 (ilość testów) w poz. 8 specyfikacji cenowej dla pakietu nr 15 
wymaganej ilości "2" zapisem analogicznym jak dla poz. 9 "Odpowiednia do ilości testów", celem 
zaoferowania przez Wykonawców właściwej ilości odczynnika do wymaganych zapisami SIWZ ilości badań 
z zachowaniem terminów ważności odczynnika po otwarciu opakowania. 
 
Pytanie 11 
Dotyczy pakietu 12. Czy nie nastąpiła pomyłka? Należy podać w niej wartość netto, natomiast wg instrukcji 
należy przemnożyć ilość testów (pasków)  - kolumna 3 przez cenę jednostkową brutto – kolumna 7? Powinno 
być „kolumna 3 x kolumna 6”.  
Odpowiedź:  
Tak, Zamawiający potwierdza, iż doszło do pomyłki. Wartość netto w PLN (kolumna 8 specyfikacji 
cenowej) należy wyznaczyć jako iloczyn kolumny 3 (ilość/ ilość testów) oraz kolumny 6 (cena jedn. netto w 
PLN). 
Pytanie 12 
Dotyczy pakietu 9 poz. 12. Czy Zamawiający w Pakiecie 9, poz. 12 dopuści końcówki typu Gilson na 10ul 
pasujące do większości pipet automatycznych? 



 

 

Odpowiedź:  
Tak, Zamawiający w Pakiecie 9, poz. 12 dopuszcza końcówki typu Gilson na 10ul. 
 
Pytanie 13 
Dotyczy pakietu 9, poz. 14, poz. 17. Czy Zamawiający w Pakiecie 9, poz. 14 dopuści bagietki z PS 
dł.120mm? poz.17 Czy zamawiający dopuści pojemniki o poj.2000ml? 
Odpowiedź: 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie 9, poz. 14 bagietki z PS dł.120mm oraz w poz.17 pojemników o 
poj.2000ml. 
 
Pytanie 14 
Czy Zamawiający w Pakiecie 9 dopuści podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością  do 3 
lub 4 miejsc po przecinku? 
Zgodnie, bowiem z najnowszą linią orzecznictwa dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a 
nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem 
kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki 
końcówki, czy szkiełka). (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06) lub czy 
Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie i dostawienie w formularzu cenowy kolumny 
oferowana ilość opakowań oraz zmianę jednostki miary na opakowania? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza podanie ceny jednostkowej zarówno netto i brutto z dokładnością do 3 
lub 4 miejsc po przecinku dla wszystkich pozycji ujętych w Pakiecie 9, natomiast Zamawiający nie wyraża 
zgody na zmianę jednostki miary na opakowania. 
 
Pytanie 15 
Dotyczy Pakietu 3.  Czy Zamawiający dopuści test na grypę A i B zawierający kasetę z jednym polem 
(okienkiem) reakcyjnym przy założeniu, że rejony, w których powinny pojawić się linie reakcyjne są 
odpowiednio oznakowane (A – grypa A, B – grypa B, C – kontrola reakcji – walidacja test?) 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający dopuści test na grypę A i B zawierający kasetę z jednym polem (okienkiem) reakcyjnym 
przy założeniu, że rejony, w których powinny pojawić się linie reakcyjne są odpowiednio oznakowane (A – 
grypa A, B – grypa B, C – kontrola reakcji – walidacja test. 
 
Pytanie 16 
Dotyczy Pakietu 3. Czy Zamawiający dopuści test na grypę A i B o czułości dla grypy B 78% (przy 
założeniu, że zaoferowany test ma czułość dla grypy A 100%, specyficzność dla grypy A 96% a 
specyficzność dla grypy B 99%)? 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający dopuszcza test na grypę o czułości dla grypy typu A min 95% a dla grypy typu B min 
75% przy zachowaniu specyficzności dla grypy A min 90% a dla grypy B 95%. 
 
Pytanie 17 
Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1. Czy Zamawiający wymaga testu charakteryzującego się brakiem efektu 
prozonowego  do 0,5 mg/ml?  
Odpowiedź:  
Tak, Zamawiający wymaga testu charakteryzującego się brakiem efektu prozonowego do maksymalnej 
wartości 0,5 mg/ml. 
 

Pytanie 18 
Dotyczy Pakiet nr 1 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści test, którego wynik pozytywny charakteryzuje się 
pojawieniem się prążka w kolorze czerwono-różowym dla Rotawirusa, prążka niebieskiego dla Adenowirusa 
i prążka zielonego dla kontroli proceduralnej testu? 
Odpowiedź:  
Tak, Zamawiający dopuści test, którego wynik pozytywny charakteryzuje się pojawieniem się prążka w 
kolorze czerwono-różowym dla Rotawirusa, prążka niebieskiego dla Adenowirusa i prążka zielonego dla 
kontroli proceduralnej testu. 
 

 
 



 

 

Pytanie 19 
Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1 i 2.  Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty po 2 próbki oferowanych 
testów oraz 1 fiolki kontroli pozytywnej do testu Rota – Adeno w celu potwierdzenia wymaganych 
parametrów? 
Odpowiedź:  
Nie, Zamawiający w pakiecie 1 nie wymaga dołączenia do oferty próbek. 
 
Pytanie 20 
Dotyczy Pakietu 2 poz. 1. Czy Zamawiający wymaga, by w procedurze testu nie było więcej niż 2 etapy 
płukania? 
Odpowiedź:  
Tak, Zamawiający wymaga, by w procedurze testu nie było więcej niż 2 etapy płukania. 
 
Pytanie 21 
Dotyczy Pakietu 2 poz. 1. Czy Zamawiający wymaga aby całkowity czas inkubacji wynosił nie więcej niż 75 
min.? 
Odpowiedź:  
Tak, Zamawiający wymaga, aby całkowity czas inkubacji wynosił nie więcej niż 75 min. 
 
Pytanie 22 
Dotyczy Pakietu 2 poz. 1. Czy Zamawiający wymaga testu zabezpieczonego przed reakcjami krzyżowymi z 
adeno- i rotawirusami oraz Ascaris lumbricoides? 
Odpowiedź:  
Tak, Zamawiający wymaga testu zabezpieczonego przed reakcjami krzyżowymi z adeno- i rotawirusami oraz 
Ascaris lumbricoides. 
 
Pytanie 23 
Dotyczy Pakietu 2 poz. 1. Czy Zamawiający wymaga testu o poziomie detekcji Giardia lamblia wynoszącym  
5 x 103 cyst i 2.5 x 104 trofozoitów na 1ml? 
Odpowiedź:  
Tak,  Zamawiający wymaga testu o poziomie detekcji Giardia lamblia wynoszącym  5 x 103 cyst i 2.5 x 104 
trofozoitów na 1ml. 
 
Pytanie 24 
Dotyczy Pakietu  2 poz. 1. Czy Zamawiający wymaga, aby każdy zestaw był zaopatrzony w specyficzny dla 
numeru serii certyfikat jakości? 
Odpowiedź:  
Tak,  Zamawiający wymaga, aby każdy zestaw był zaopatrzony w specyficzny dla numeru serii certyfikat 
jakości. 
 
Pytanie 25 
Dotyczy Pakietu nr 2: Czy Zamawiający dopuści test, w którym studzienki płytki mikrotitracyjnej w 
zestawie zawierają unieruchomione przeciwciała monoklonalne, a koniugat przeciwciała poliklonalne? 
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga testu, w którym studzienki muszą być opłaszczone przeciwciałami poliklonalnymi. 
 

Pytanie 26 
Dotyczy Pakietu 2 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści test, którego metodyka zawiera informacje na temat 
braku reakcji krzyżowych z Ascaris lumbricoides oraz rotawirusem? 
Odpowiedź:  
Tak, Zamawiający wymaga testu zabezpieczonego przed reakcjami krzyżowymi z adeno- i rotawirusami oraz 
Ascaris lumbricoides. 
 
Pytanie 27 
Dotyczy Pakietu nr 2. Czy Zamawiający wymaga testu o czułości nie gorszej niż 3 ng/ml potwierdzonej 
załączoną do oferty metodyką? 
Odpowiedź:  



 

 

Literatura fachowa podaje tylko wymiary trofozoitów i cyst bez ich masy. Zamawiający nie zna danych 
literaturowych uwzględniających przelicznik wagowy. Zapis SIWZ pozostaje bez zmian. 
 

Pytanie 28 
Dotyczy Pakietu nr 3.  Czy Zamawiający wymaga testu o granicy detekcji wynoszącej dla A H1N1 min. 100 
ng/ml oraz dla A H3N2 wynosi 20ng/ml potwierdzonej załączoną do oferty metodyką?  
Odpowiedź:  
Tak, Zamawiający dopuszcza test na grypę o czułości dla grypy typu A min 95% a dla grypy typu B min 
75% przy zachowaniu specyficzności dla grypy A min 90% a dla grypy B 95%. 
 
Pytanie 29 
Dotyczy pakietu nr 14. Czy ze względu na specyfikę Szpitala Zamawiający oczekuje, aby oferowane 
odczynniki do oznaczania TSH, fT4, fT3, a-Tg, a-TPO i IgE posiadały określone przez producenta 
odczynników specyficzne wartości referencyjne dla populacji dorosłych oraz noworodków, niemowląt i 
dzieci, co pozwoli prawidłowo interpretować wyniki oznaczeń tych parametrów w zależności od wieku? 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający wymaga, aby oferowane odczynniki do oznaczania TSH, fT4, fT3, a-Tg, a-TPO i IgE 
posiadały określone przez producenta odczynników specyficzne wartości referencyjne dla populacji dorosłych 
oraz noworodków, niemowląt i dzieci, co pozwoli prawidłowo interpretować wyniki oznaczeń tych 
parametrów w zależności od wieku. 
 
Pytanie 30 
Dotyczy pakietu nr 14. Czy pod określeniem ”Krzywa kalibracyjna zapisana w kodzie kreskowym 
odczynnika i wczytywana automatycznie”  Zamawiający rozumie prekalibrację fabryczną odczynników i brak 
konieczności wykonania pełnej 6-punktowej krzywej kalibracyjnej przez Użytkownika? 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający wymaga, aby odczynnik posiadał prekalibrację fabryczną odczynników, bez konieczności 
wykonania pełnej 6-punktowej krzywej kalibracyjnej przez Użytkownika. 
 
Pytanie 31 
Dotyczy pakietu nr 14. Czy Zamawiający zamierza wykonywać oznaczenia kortyzolu wyłącznie w surowicy, 
czy także w ślinie i moczu? 
Odpowiedź: 
Zamawiający będzie wykonywał oznaczenia kortyzolu wyłącznie w surowicy. 
 
Pytanie 32  
Dotyczy systemu informatycznego, punkt 6. Czy przez zwrot zapewni współpracę z dedykowanymi 
analizatorami, zamawiający rozumie następujące instrumenty: Analizator hematologiczny, Analizator 
immunochemiczny, Analizator biochemiczny, Analizator równowagi kwasowo-zasadowej, Czytnik do 
moczu.  
Jeśli nie to z jakimi aparatami system ma zapewnić współpracę? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zapewnienia współpracy z dedykowanymi analizatorami, tj.: Analizatorem 
hematologicznym, Analizatorem immunochemicznym, Analizatorem biochemicznym, Analizatorem 
równowagi kwasowo-zasadowej, Czytnikiem do moczu.  
 
Pytanie 33 
Dotyczy systemu informatycznego. Ile stacji komputowych pozwalających na pracę z systemem  
laboratoryjnym Zamawiający wymaga? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga minimum 5 stacji komputerowych pozwalających na pracę z systemem 
laboratoryjnym. 
 
Pytanie 34 
Dotyczy Pakietu nr 14, pkt. 13 minimalnych parametrów wymaganych dotyczących czytnika moczu, 
Załącznik nr 3 do SIWZ: 
Czy Zamawiający dopuści aby ww. warunek był spełniony przez paski? 
Odpowiedź: 



 

 

Tak, Zamawiający dopuści, aby warunek postawiony w pkt. 13 minimalnych parametrów wymaganych 
pakietu 14 był spełniony przez paski. 
Pytanie 35 
Dotyczy Pakietu nr 14, poz. 25 formularza asortymentowego dotyczącego analizatora biochemicznego, 
Załącznik nr 3 do SIWZ: 
Prosimy o doprecyzowanie jakich oznaczeń Zamawiający wymaga do zaoferowania_ sód, potas czy sód, 
potas, chlorki? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zaoferowania oznaczeń sód i potas. 
 
Pytanie 36 
Dotyczy analizatora hematologicznego. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę 
na zaoferowanie analizatora posiadającego możliwość komunikacji jednokierunkowej? 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie analizatora posiadającego możliwość komunikacji 
jednokierunkowej. 
 
Pytanie 37 
Pytania do umowy. dot.: Załącznik nr 8 do SIWZ  
Par. 5 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin ważności wynosił 6 miesięcy? 
Odpowiedź:  
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.  
 
Pytanie 38 
Par. 6 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia 
faktury? 
Odpowiedź:  
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.  
 
Pytanie 39 
Par. 7 ust. 5 Prosimy o modyfikację zapisu, aby skorzystanie z zakupu interwencyjnego w niniejszym 
postanowieniu wykluczało zastosowanie kar umownych. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów projektu umowy w tym zakresie.  
 
Pytanie 40 
Par. 8 ust. 1,2, 4, Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało 
po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem 
dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze? 
Odpowiedź:  
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.  
 
Pytanie 41 
Par. 9 ust. 6-7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ,,godzin'' na ,,godzin w dni robocze''? 
Odpowiedź:  
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.  
 
Pytanie 42 
Par. 9 ust. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ,,dni'' na ,,dni roboczych''? 
Odpowiedź:  
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.  
 
Pytanie 43 
Par. 9 ust. 11 pkt a)-c) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienie” na „zwłoka”? 
Uzasadnienie: 
„Opóźnienie” oznacza uchybienie terminowi bez względu na przyczynę tego uchybienia, natomiast „zwłoka” 
zgodnie z art. 476 K.C., następuje w sytuacji, gdy dłużnik nie spełnia świadczenia w skutek okoliczności za 
które ponosi odpowiedzialność. Kara umowna skategoryzowana jako zryczałtowane odszkodowanie,  



 

 

powinna być wymagalna wyłącznie jeżeli została spowodowana okolicznościami, za które dłużnik 
(Wykonawca) ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych. Z powyższych przesłanek wynika, iż dla 
zachowania istoty instytucji kary umownej - nie może ona zostać zastrzeżona na wypadek niedotrzymania 
terminu wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi. 
 
Odpowiedź: 
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.  
 
Pytanie 44 
Par. 9 ust. 11 pkt a)-c) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to by wysokość kary umownej była liczona od 
wartości sumy czynszu dzierżawnego, a nie od całej umowy? 
Odpowiedź:  
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.  
 
Pytanie 45 
Dotyczy SIWZ. Czy Zamawiający zgodzi się odstąpić od wymogu dołączania ulotek lub kart katalogowych? 
Odpowiedź:  
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.  
 
Pytanie 46 
Dotyczy pakietu 8, poz. 3 Czy Zamawiający zgodzi się na kapilary o poj. 100 ul z heparyną Li/Na? 
Odpowiedź:  
Tak, Zamawiający dopuszcza kapilary o poj. 100 ul z heparyną Li/Na 
 
Pytanie 48 
Dotyczy pakietu 8, poz. 3. Jeśli Zamawiający nie zgadza się na powyższe, to czy zgodzi się na kapilary 2,3 
mm o poj. 170 ul z heparyną Li? 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza kapilary o poj. 100 ul z heparyną Li/Na. Zamawiający nie dopuszcza kapilar 2,3 mm 
o poj. 170 ul z heparyną Li? 
 
Pytanie 49 
Dotyczy pakietu 8, poz. 3. Jeśli Zamawiający nie zgadza się na powyższe, to czy zgodzi się wyłączyć 
pozycje do osobnego pakietu? 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza kapilary o poj. 100 ul z heparyną Li/Na. Zamawiający nie wyłączy powyższej 
pozycji do odrębnego pakietu. 
  
Pytanie 50 
Dotyczy pakietu 9, poz. 9.  Czy Zamawiający zgodzi się na pojemnik 25 ml? 
Odpowiedź:  
Tak, Zamawiający dopuszcza pojemnik 25 ml. 
 
Pytanie 51 
Dotyczy pakietu 9, poz. 11.  Czy Zamawiający zgodzi się na pojemnik z podziałką do 100 ml i tak określaną 
pojemność przez producenta, jednak o całkowitej poj. = 120 ml? 
Odpowiedź:  
Tak, Zamawiający dopuszcza pojemnik z podziałką do 100 ml i tak określaną pojemność przez producenta,  
o całkowitej poj. = 120 ml. 
 
Pytanie 52 
Dotyczy pakietu 9, poz. 13. W poz. 17, o której pisze Zamawiający są pojemniki, zatem do których 
probówek ma pasować produkt z poz. 13? 
Odpowiedź:    
Zamawiający wymaga, aby statyw opisany w pozycji 13 pakietu 9 pasował do probówek z pozycji 15 
niniejszego pakietu.  
 
Pytanie 53 



 

 

Dotyczy pakietu 9,  poz. 15. Czy Zamawiający zgodzi się na probówkę o śr. 16 mm (standardowa średnica 
większości probówek)? 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający dopuszcza probówkę o śr. 16 mm. 
 
Pytanie 54  
Pytania dotyczące SIWZ: 
Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub 
czterech miejsc po przecinku? 
Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-
2546/06) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów 
masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną 
transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki ezy, końcówki czy szkiełka)”. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza podanie ceny jednostkowej z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku. 
 
Pytanie 55 
Pytania dotyczące projektu umowy: 

Dotyczy § 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający 
będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie 
powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”? 
Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 150 zł. koszty transportu, na które składają się m.in.: 
koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty 
dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej 
wartości. 
Odpowiedź: 
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.  
 
Pytanie 56 
Dotyczy § 5 ust. 1  
Czy Zamawiający zdaje sobie sprawę, iż w świetle prawa, (Ustawa o dyscyplinie finansów publicznych, 
Kodeks Cywilny), czynność prawną, jaką jest składanie zamówień, może dokonywać jedynie Kierownik 
Jednostki, a zatem bez wskazania w umowie i upoważnienia osoby, która w Jego imieniu będzie składać 
zamówienie, zamówień telefonicznych może dokonać jedynie Kierownik Jednostki? Ponadto składanie 
zamówień drogą telefoniczną działa na niekorzyść obu Stron, ponieważ powoduje niepotrzebne 
nieporozumienia. Pamiętajmy również, iż Ustawa Prawo zamówień publicznych nie dopuszcza formy 
porozumiewania się telefonicznego, zatem również korespondencja dotycząca umów przetargowych powinna 
odbywać się drogą pisemną. Wobec powyższego Zamawiający powinien wykreślić, że wzoru umowy, iż 
składanie zamówień będzie następować drogą telefoniczną.  
Odpowiedź: 
Zamawiający w projekcie umowy (§5 ust. 9) wskaże osobę uprawnioną do składania zamówień. Zgodnie z § 
5 ust. 1 Umowy, zamówienie złożone telefonicznie zostanie potwierdzone faxem lub pocztą elektroniczną. 
Zamawiający nie widzi podstawy do zmiany sposobu składania zamówień, gdyż każdorazowe zamówienie 
telefoniczne zostanie potwierdzone faxem lub pocztą elektroniczną. 
 
Pytanie 57 
Dotyczy § 5 ust. 3 oraz ust. 8 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy z 3 dni roboczych do 5 dni roboczych od 
dnia wpłynięcia zamówienia cząstkowego. 
Prośbę motywujemy faktem, iż dostarczany asortyment nie posiada bardzo krótkiego terminu ważności, przez 
co Zamawiający jest w stanie wcześniej określić wielkość zapotrzebowania i może wcześniej złożyć 
zamówienie, dzięki czemu Wykonawca będzie mógł terminowo zrealizować dostawę. Poza tym termin 
dostawy wynoszący 3 dni robocze jest nierealny, w przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług wynajętego 
przewoźnika. Zamówienie, które wpływa do wykonawcy jednego dnia najwcześniej może być zarejestrowane 
w dniu następnym, pod warunkiem, że będzie zawierało wszystkie niezbędne dane do prawidłowej realizacji 
zamówienia zgodnie z warunkami umowy. Wystawienie stosownych dokumentów WZ, spakowanie towaru 



 

 

następuje najczęściej trzeciego dnia po otrzymaniu zamówienia. Spedytor dostarcza towar w ciągu 48 godzin 
(kolejne dwa dni), a zatem termin 5 dni roboczych jest terminem minimalnym na zrealizowanie zamówienia.  
 
Odpowiedź: 
Termin dostawy w §5 ust. 3 został wskazany omyłkowo. Zamawiający wykreśla wskazany termin dostawy z 
§5 ust. 3 projektu umowy. Zamawiający uzupełni termin dostawy zamówionego asortymentu w powyższym 
ustępie §5 w momencie zawierania umowy z wybranym Wykonawcą, gdyż termin dostawy zamówionego 
asortymentu stanowi kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu.  
 
Pytanie 58 
Dotyczy § 5  ust. 6 
W związku z tym, iż umowa zawierana jest z wykonawcą na okres 18 miesięcy, a zamówienia Zamawiający 
będzie składał sukcesywnie, czy nie zasadne byłoby skrócenie terminu ważności dostarczanego towaru w 
zakresie pakietu 7, 8, 9 oraz 16 do 9 m-cy? 
Prosimy o skrócenie wymaganego terminu ważności oferowanych produktów do: 
- 9 miesięcy od dnia dostawy dla probówek z odczynnikami (Np. Poz. 1, 2, 6, 7 pakiet 6) termin ważności od 
dnia produkcji wynosi 12 miesięcy i nie ma możliwości dostarczania ich z wymaganym przez Zamawiającego 
12 miesięcznym terminem ważności. 
- 6 miesięcy od dnia dostawy dla probówek do koagulologii (poz. 8 pakiet 6), gdyż posiadają one bardzo 
krótki czas przydatności do zużycia od momentu produkcji, tj. 8 miesięcy. W interesie Zamawiającego jest 
zamawianie tych produktów na bieżąco, aby uzyskiwał jak najświeższy towar, a skutkiem, czego najbardziej 
wiarygodne wyniki badań laboratoryjnych. 
- 9 miesięcy od dnia dostawy dla pozostałego sprzętu laboratoryjnego, gdyż jak wspomnieliśmy Zamawiający 
będzie zamawiał towar sukcesywnie i nie ma niebezpieczeństwa, iż Zamawiający zakupi towar, którego nie 
zdąży zużyć w terminie jego ważności. 
Czy Zamawiający zgodzi się na skrócenie terminów ważności do postulowanych powyżej? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na skrócenie terminu ważności: 
- w pakiecie 6 poz. 1, 2, 6, 7 do minimum 9 miesięcy, 
- w pakiecie 6 poz. 8 do minimum 6 miesięcy, 
- w pakiecie 7, 8, 9, 16 do minimum 9 miesięcy,  
od momentu dostawy do siedziby Zamawiającego.  
 
Pytanie 59 
Dotyczy § 6  ust. 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu płatności z 60 dni na 30 dni liczonych od dnia doręczenia 
dłużnikowi faktury potwierdzającej dostawę towaru? 
Podtrzymując wymóg 60 dniowego terminu płatności tj. maksymalnego terminu dla podmiotu publicznego 
będącego podmiotem leczniczym wynikającego art. 8 ust. 2 Ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach 
zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. 2003 nr 139 poz. 1323), Zamawiający musi liczyć się z faktem, że 
konsekwencją uregulowania terminu płatności na bazie tej ustawy, będzie naliczanie przez wykonawcę, z 
tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, równowartość kwoty 40 euro przeliczonych na złote 
według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca 
poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne. 

Odpowiedź:  
Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę.  
 

Pytanie 60 

Dotyczy § 6  ust. 6 
Z uwagi specjalne ceny oferowane Zamawiającemu przez wykonawców, kalkulowane na podstawie ilości 
podanych przez Zamawiającego w prze targu, czy Zamawiający nie rozważy możliwości zmiany zapisu na: 
„Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji Umowy, jednak niezrealizowana wartość 
umowy nie może być większa niż 20% wartości umowy”. 
Odpowiedź:  
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.  
 

Pytanie 61 



 

 

Dotyczy § 7 ust. 1 
Czy Zamawiający dopuści zmianę terminu, w którym Wykonawca ma załatwić reklamację na termin realny 
tj.  
- dla reklamacji ilościowych – realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 3 dni robocze od chwili 
jej otrzymania,  
- dla reklamacji jakościowych - realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 5 dni roboczych od 
chwili otrzymania próbek reklamowanego towaru.   
Wykonawca, aby rozpatrzyć reklamację jakościową musi najpierw zbadać zwrócony towar i następnie podjąć 
decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest 
czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 24 h i 3 dni jest trudne 
do wykonania.  

W razie pozostawienia dotychczasowego zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów kodeksu 
cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga rozpatrzenia reklamacji do 30 dni. 
 

Pytanie 62 
Dotyczy § 7 ust. 4 
Czy Zamawiający dopuści zmianę terminu, w którym Wykonawca ma dostarczyć asortyment na termin 5 dni 
roboczych od momentu rozpatrzenia reklamacji? 
Odpowiedź:  
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.  
 
Pytanie 63 
Dotyczy § 8  ust. 6 pkt. b oraz c 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 0,5 % całkowitej 
wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień opóźnienia, z uwagi na nieadekwatność 
ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy? 
Odpowiedź:  
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.  
 

Pytanie 64 
Dotyczy § 8  ust 6 pkt. a). 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 5 % wartości 
niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień opóźnienia, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do 
danego niespełnienia świadczenia umowy?  
Wprawdzie nie istnieją przepisy regulujące wysokości kar umownych, zwłaszcza, że ustawodawca 
zlikwidował instytucję lichwy, jednak w takim przypadku Zamawiający ma obowiązek opierać się na 
zasadzie równości i ekwiwalentności stron, a tym samym wymagać od Wykonawcy płacenia kar w takiej 
samej wysokości, w jakiej sam Zamawiający może ewentualnie płacić za zwłokę w płaceniu za towar, w tym 
przypadku chodzi o kary w wysokości odsetek ustawowych. 
Wysokie kary narzucone przez Zamawiającego wywołują niczym nieuzasadnione korzyści dla 
Zamawiającego, wykorzystując potknięcia Wykonawcy, na które Wykonawca może nie mieć wpływu, co nie 
oznacza, że nie ponosi odpowiedzialności. 
Można domniemywać, że Zamawiający wprowadzając wysokie kary zamierza zdopingować Wykonawcę do 
terminowego wywiązywania się ze swoich obowiązków, jednak jest wiele innych sposobów na 
zdyscyplinowanie Wykonawcy. Nie trzeba od razu wprowadzać tak wysokich kar. Ich celem nie może być, 
bowiem wzbogacanie się z powodu nieterminowych dostaw. 
Naszym zdaniem, ewentualne zabezpieczenie interesów Zamawiającego poprzez wprowadzanie wysokich kar 
umownych, jest błędnym poglądem, bo jeżeli dochodzi już z różnych przyczyn do opóźnienia w dostawie 
towaru, to przecież bez względu na wysokość kary, Zamawiający nagle nie otrzyma towaru. Kara sama w 
sobie nie stanowi panaceum na niebezpieczeństwo niedostarczenia towaru i wyrządzenia tym szkody 
Zamawiającemu. 
W związku z powyższym sugerujemy modyfikację zapisu tak, aby wysokość kar za opóźnienie w spełnieniu 
zobowiązania była liczona nie od wartości całej umowy, ale od wartości niedostarczonego w terminie towaru. 
Liczenie kar od całej wartości umowy jest, bowiem niesprawiedliwe, gdyż wykonawca, który spóźnił się z 
dostawą o wartości np. 500 zł., będzie obciążony karą liczoną od wartości np. 50000 zł., a zatem 
niewspółmierną do przewinienia. To tak, jakby wykonawca liczył Zamawiającemu odsetki za nieterminowe 



 

 

płatności od wartości całej umowy, a nie od wartości nieuregulowanej w terminie faktury. Na taką sytuację 
Zamawiający nie wyraziłby zgody, dlaczego więc Wykonawca ma być obciążany karami liczonymi od całej 
wartości umowy tj. od wartości towarów dostarczonych w terminie + od towarów, na które jeszcze 
Zamawiający nie złożył zamówienia? 
Odpowiedź:  
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.  
 

Pytanie 65 
Dotyczy § 10   
W zawiązku z tym, iż Strony umowy nie mają wpływu na urzędowe zmiany stawek podatku VAT, czy 
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany stawek podatku VAT, w przypadku zmian przepisów 
podatkowych i celnych w trakcie trwania umowy?  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy paragrafu z zapisem „W przypadku urzędowej zmiany 
stawki VAT, uwzględnienie nowej stawki nastąpi automatycznie w dacie określonej przez przepisy 
wprowadzające zmianę stawki VAT, bez konieczności zawierania odrębnego aneksu. W tej sytuacji ceny 
jednostkowe netto pozostają bez zmian.”  
Odpowiedź: 
Zamawiający w umowie w § 10 określił warunki zmiany cen w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT. 
Zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
 
Pytanie 66 
Pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia: 
Dotyczy Pakietu  nr 7 pozycja 1. Czy Zamawiający oczekuje płyt na 45 oznaczeń tj. 9 x 5 celek lub na 50 
oznaczeń tj. 10 x 5 celek? 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający wymaga płyt na 45 oznaczeń tj. 9x5 celek. 
 

Pytanie 67 
Dotyczy Pakietu nr 7. Czy Zamawiający odstąpi w Pakiecie od podawania roku produkcji? 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający odstępuje od podawania roku produkcji w pakiecie nr 7. 
 
Pytanie 68 
Dotyczy Pakietu nr 8. Czy Zamawiający odstąpi w Pakiecie od podawania roku produkcji? 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający odstępuje od podawania roku produkcji w pakiecie nr 8. 
 

Pytanie 69 
Dotyczy Pakietu nr 8 pozycja 3. Czy Zamawiający dopuści kapilary o poj.100µl i średnicy 1,6mm? 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający dopuszcza kapilary o poj. 100 µl i średnicy 1,6 mm. 
 

Pytanie 70 
Dotyczy Pakietu  nr 8 pozycja 3. Czy Zamawiający dopuści kapilary o poj. 130 µl i średnicy 2,3 mm? 
Odpowiedź: 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza kapilary o poj. 130 µl i średnicy 2,3 mm. 
 

Pytanie 71 
Dotyczy Pakietu  nr 8 pozycja 3. Czy Zamawiający dopuści kapilary o poj. 175 µl i średnicy 2,3 mm? 
Odpowiedź: 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza kapilary o poj. 175 µl i średnicy 2,3 mm. 
 

Pytania 72 
Dotyczy Pakietu  nr 8 pozycja 4 
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania zatyczek do kapilar gumowych, które, oprócz tego że szczelnie 
zatykają końce kapilary, chronią kapilarę przed przypadkowym pęknięciem, np. podczas upadku kapilary na 
stół, podłogę.   
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający wymaga gumowych zatyczek do kapilar. 



 

 

 
 

Pytanie 73 
Dotyczy Pakietu nr 9.  Czy Zamawiający odstąpi w Pakiecie od podawania roku produkcji? 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający odstępuje od podawania roku produkcji w pakiecie nr 9. 
 

Pytanie 74 
Dotyczy Pakietu  nr 9 pozycja 1. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania probówek typu Eppendorf z 
płaski zatrzaskowym, zintegrowanym z probówką wieczkiem, dzięki któremu możliwe jest opisywanie próbki 
na wierzchniej stronie korka oraz z zamknięciem typu Safe Lock. Bezpieczne zamknięcie tzw. Safe Lock 
uniemożliwia przypadkowemu otwarciu się probówki np. podczas jej wirowania przy wysokich obrotach.    
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający wymaga zaoferowania probówek typu Eppendorf z płaskim zatrzaskowym, 
zintegrowanym z probówką wieczkiem, dzięki któremu możliwe jest opisywanie próbki na wierzchniej 
stronie korka oraz z zamknięciem typu Safe Lock.  
 

Pytanie 75 
Dotyczy Pakietu nr 9 pozycja 3, 4, 5. Czy Zamawiający życzy sobie zaoferowania końcówek 
standardowych (o standardowej jakości), czy Zamawiający oczekuje złożenia oferty na końcówki o 
podwyższonej jakości typu superior, jeśli tak to czy wymaga załączenia do oferty przetargowej próbek takich 
końcówek typu superior? 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający wymaga zaoferowania końcówek typu superior. Zamawiający nie wymaga dostarczenia 
próbek zaoferowanych końcówek. 
 

Pakiet 76 
Dotyczy Pakietu nr 9 pozycja 10. Prosimy o odpowiedź, jakiego rodzaju czystości pojemników Państwo 
oczekują tj. pojemników aseptycznych czy sterylnych? 
Bardzo często pod pojęciem produktów sterylnych oferowane są przez wykonawców produkty nie sterylne o 
podwyższonym stopniu czystości to znaczy wyprodukowane w warunkach specjalnej czystości. Oznaczane są 
one jako STERILE A lub Aseptyczne. Dotyczy to na przykład takich produktów jak: szalki, pojemniki na 
próbki itp. Wyroby te są wystarczające do prowadzenia badań IVD (in vitro), o ile nie mają kontaktów z 
powłokami ciała człowieka. Nie są to jednak produkty, które przeszły zwalidowany proces sterylizacji z 
gwarancją uzyskania SAL>=6. Produkty Aseptyczne (STERILE A) są istotnie tańsze od produktów 
sterylnych. 

Jeśli wymagają Państwo produktu sterylnego, to na jakiej podstawie będą Państwo weryfikować sterylność 
produktu, czy np. poprzez Certyfikat sterylności wydany dla partii produktu sterylnego? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga pojemników sterylnych do badań mikrobiologicznych. Sterylność będzie 
weryfikowana poprzez Certyfikat sterylności wydany dla partii produktu sterylnego. 
  

Pytanie 77 
Dotyczy Pakietu  nr 9 pozycja 17. Czy Zamawiający dopuści pojemniki o poj. 2 litry bądź też 2,7litra? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga pojemników o pojemności minimum 2,5 litra. 
 

Pytanie 78 
Pytania do pakietu nr 14. W nawiązaniu do trwającego przetargu "Zakup infrastruktury sprzętowej oraz 
dostawy i wdrożenie EDM i SSI w projekcie ,,E-zdrowie dla Mazowsza", w którym ujęta jest integracja 
systemu HIS z systemem LIS, czy zamawiający odstąpi od wymogu integracji systemu, leżącego po stronie 
Wykonawcy, zgodnie z wymogami SIWZ? Pozwoli to uniknąć zdublowania kosztów tej samej usługi. 
Odpowiedź:  
W związku z postępowaniem na "Zakup infrastruktury sprzętowej oraz dostawy i wdrożenie EDM i SSI w 
projekcie ,,E-zdrowie dla Mazowsza", w którym ujęta jest integracja systemu HIS z systemem LIS, 
Zamawiający odstępuje od wymogu integracji systemu opisanego w SIWZ. 

 




