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Do: 

Oferenci biorący udział w postępowaniu  

Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Laboratorium 

nr sprawy 1/2017/DZP/PN 

 

L.dz. DZP               /17 

 

Informujemy, że wpłynęły następujące pytania do ww. postępowania: 

 

1. Poz. 4: W związku ze zmianą konfekcjonowania odczynnika przez producenta, czy Zamawiający wyrazi 

zgodę na zaoferowanie 25 sztuk opakowań o jednostkowej objętości 17ml? 

Odpowiedź: Tak wyrażamy zgodę. 

 

2. W związku z ogłoszeniem postępowania przetargowego jw. uprzejmie proszę o doprecyzowanie 

wymaganych ilości opakowań materiałów kontrolnych (pozycje: 5, 6, 7) i kapilar (pozycja 8) w formularzu 

cenowym pakiet nr 11: 

- Oryginalny materiał kontrolny producenta analizatora jest konfekcjonowany w opakowaniach 

zawierających 30 ampułek x 1,7ml dla każdego poziomu. Czy Zamawiający wymaga 15 opakowań mat. 

kontrolnego z poz. 5, 24 opakowań mat. kontrolnego z poz. 6 i 15 opakowań mat. kontrolnego z poz. 7? 

Odpowiedź: Wymagamy w poz. 5 - 15 opakowań mat. kontrolnego, poz.6 - 24 opakowania, a w poz. 7-  15 

opakowań. 

 

- Oryginalne kapilary producenta analizatora są konfekcjonowane w opakowaniach  zawierających: 200 szt. 

kapilar po 100uL + 200szt. zatyczek. Czy Zamawiający wymaga 75 sztuk tych opakowań (poz. 8)? 

Odpowiedź: W związku ze zmianą ilości kapilar w opakowaniu wymagamy 95 sztuk tych opakowań. 

 

3. Dotyczy pakietu nr 5: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podział tematyczny pakietu na testy do identyfikacji bakterii  (poz. 1-4) 

oraz krążki diagnostyczne (poz.5-15)? Pozwoli to Zamawiającemu na wybór korzystniejszej cenowo oferty, a 

równocześnie pozwoli na udział w postępowaniu większej liczbie Oferentów. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycjach 13 testów w postaci krążków? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie krążków. 

 

5. Dotyczy pakietu nr 6: 

Czy w poz. 6-7 Zamawiający  oczekuje podłoży do posiewów krwi pediatrycznych czy dla dorosłych? 

Odpowiedź: podłoża do posiewu krwi dla dorosłych w poz. 6-7. 

 

6. Czy w poz. 12 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie op. a’40 szt i wycenę 1 op?  

Odpowiedź: Poz. 12 tak, dopuszczamy opakowanie 40 szt. 

 

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoży gotowych na płytkach zawierających krew z 

terminem ważności minimum 4-6 tygodni?  

Odpowiedź: podłoża gotowe z krwią mogą posiadać termin ważności 6 -7 tyg. 

 

8. Dotyczy pakietu7: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie krążków do antybiogramu z datą ważności 12 m-cy. 

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę na zaoferowanie krążków do antybiogramów  z datą ważności 12 m-cy. 

 

9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby szczepy wzorcowe pochodziły z pierwszego pasażu w postaci 

liofilizowanych krążków? Za pierwszy pasaż uważa się pierwszą hodowlę uzyskaną z oryginalnego szczepu 

kontrolnego dostarczonego przez oficjalną kolekcję. Każdy przesiew szczepu kontrolnego stanowi ryzyko 

utraty jego właściwości, czyli cech, które decydują o jego referencyjności. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę aby szczepy pochodziły z pierwszego pasażu. 

 

10. Dotyczy wzoru umowy: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 5 dni roboczych? 
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Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 5 dni roboczych. 

 

11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kar umownych z 3% do 1,5 %? 

Odpowiedź: Zamawiający obniża karę umowną określoną w § 5  ust. 1 pkt. 1 b) do wysokości 1,5%. 

 

12. Pakiet nr 4 – odczynniki bioch. do aparatu A-15, paski do moczu, testy – krew w kale: 

a) Czy w poz. 7 (glukoza) Zamawiający dopuści opakowanie 200ml bądź 500ml z przeliczeniem ilości 

opakowań w formularzu cenowym? 

Odpowiedź: Dopuszczamy zmianę pojemności opakowania i przeliczenie ilości w formularzu cenowym, 

b) Czy w poz. 25 Zamawiający dopuści test o czułości min. 2 ug/g w kale co daje 40 ng hemoglobiny/ml 

bufora po ekstrakcji? 

Odpowiedź: dopuszczamy test o czułości 2 ng/g. 

Dotyczy pakietu nr 7 

13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 13 testu rurkowego? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga testu paskowego. 

 

14. Czy Zamawiający wymaga aby podłoża wymienione w pozycjach 1, 2, 3, 6-11, 10 (Agar Columbia), 14-

19 pochodziły od jednego producenta? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga aby wszystkie podłoża pochodziły od jednego producenta. 

 

15. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycjach 11 (Biologiczny wskaźnik kontroli 

sterylizacji parą wodną w autoklawie), 12 (Biologiczny wskaźnik kontroli sterylizacji suchym, gorącym 

powietrzem), 13 (Chemiczny wskaźnik kontroli sterylizacji w autoklawie) produktów, które nie są 

wyrobem medycznym?  

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę. 

 

16. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 12 (Biologiczny wskaźnik kontroli 

sterylizacji suchym, gorącym powietrzem) produktu w opakowaniu zawierającym 40 sztuk i 

zaoferowanie 1 lub 2 takich opakowań? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opakowanie po 40 szt. 

 

17. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w pozycji 5 podłoża do przechowywania szczepów 

wzorcowych w postaci Agarku amerykańskiego w opakowaniu zawierającym 50 sztuk i zaoferowanie 2 

takich opakowań? 

Odpowiedź: Nie, nie agar amerykański – Cryobank. 

 

18. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w pozycji 5 podłoża do przechowywania szczepów 

wzorcowych w postaci Cryobanku zawierającego hipertoniczny roztwór w opakowaniu zawierającym 64 

sztuki  i zaoferowanie 2 takich opakowań? 

Odpowiedź: Tak, podłoże do przechowywania w postaci Cryobanku. 

 

Dotyczy umowy 

19. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy z 3 dni roboczych do 4 lub 5 dni 

roboczych? 

Odpowiedź: Zamawiający wydłuża termin dostawy do 5 dni roboczych. 

20. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wymiany wadliwego towaru z 3 dni roboczych 

do 4 lub 5 dni roboczych? 

Odpowiedź: Zamawiający wydłuża termin wymiany wadliwego towaru do 5 dni roboczych. 

 

21. 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: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 
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22. Projekt umowy: 

Dotyczy § 5  ust. 1 pkt. 1 b) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 0,1% wartości 

umownej produktów nie dostarczonych w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki z uwagi na 

nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?  

Wprawdzie nie istnieją przepisy regulujące wysokości kar umownych, jednak przy ustalaniu wysokości kar 

Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności stron, a tym samym wymagać od 

Wykonawcy płacenia kar w takiej samej lub nieznacznie wyższej wysokości, w jakiej sam Zamawiający 

może ewentualnie płacić za zwłokę w płaceniu za towar. 

Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar umownych. 

Kary umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w stosunku do Wykonawcy, a nie prowadzić do 

wzbogacenia się Zamawiającego, a taką funkcję zaczynają pełnić w momencie, gdy okazuje się, iż wartość 

kary umownej może przekroczyć wartość zapłaty należną Wykonawcy  

za dostarczony towar. Nadto liczenie kary umownej w wysokości 3% wartości netto niezrealizowanej w 

terminie dostawy jest wysoce niesprawiedliwe i na gruncie prawa cywilnego obecna wysokość odsetek, którą 

Zamawiający narzuca, może zostać uznana za świadczenie nienależne, dające w skali roku odpowiednio, 

1095%, wartości zamówionej dostawy. W tym miejscu należy przywołać treść art. 484 § 2 Kodeksu 

cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części dłużnik 

może żądać zmniejszenia kary umownej, to samo dotyczy przypadku, gdy kara jest rażąco wygórowana. 

Dlatego też w przypadku braku zgody Zamawiającego na zmniejszenie kar umownych w momencie, gdy 

będą one naliczane, Wykonawca będzie zmuszony podjąć odpowiednie kroki prawne celem miarkowania 

tych kar, a co za tym idzie ochrony swoich interesów. 

Odpowiedź: Zamawiający obniża karę umowną określoną w § 5  ust. 1 pkt. 1 b) do wysokości 1,5%. 

 

23. Pakiet nr 3 pozycja 8 
Czy Zamawiający dopuści probówki o wymiarach 16x105mm? 

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy probówki o wymiarach 16 x 105 mm. 

 

24. Pakiet nr 3 pozycja 11 
Ponieważ wskazana stawka podatku VAT, nie obowiązuje w RP, czy Zamawiający dokona zmiany stawki 

VAT na 8%? 

Odpowiedź: Stawkę podatku VAT Zamawiający poprawia na 8%. 

 

25. Pakiet nr 3 pozycja 13 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania końcówki pakowane po 500 szt.?  

Odpowiedź: Tak,  dopuszczamy pakowane po 500 szt. 

 

26. Pakiet nr 3 pozycja 23 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania końcówki pakowane po 250 szt.?  

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy probówki pakowane po 250 szt. 

 

27. Pakiet nr 3 pozycja 27 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie sączków jakościowych do osobnego pakietu?  

Odpowiedź: Nie, nie wyrażamy zgody. 

 

 
    

 

 
     Z poważaniem 

           

          


