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Katowice, dn. 11.05.2018 r. 
 

WYJAŚNIENIA DO  TREŚCI  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

                             
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego  na  dostawę odczynników - 2.  
 Nr sprawy: ZP-18-053UN 
 
                  W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu,  działając zgodnie z art.38  ustawy - Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), udzielam następujących 
odpowiedzi: 
 
Projekt umowy 
 
Pyt. 1 Par. 3 ust. 4  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury? 
Uzasadnienie: 
Utrzymanie zapisu w obecnej postaci  spowoduje, iż niemożliwe będzie dokładne określenie terminu 
płatności. 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
Pyt. 2 Par. 4  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie 
odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.’’ 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
Pyt. 3 Par. 4 ust. 1  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa  „opóźnienia” na  „zwłoki”? 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pyt. 4 Par. 4 ust. 2  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby 
wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia netto dot. niezrealizowanej części umowy 
w zakresie pakietu, od którego realizacji zamawiający odstąpił? 
Uzasadnienie: 
Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu 
odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od 
ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji budzi 
wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej. 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pyt. 5  
Par. 4 ust. 2  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wyrażenia "z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy" na "z 
przyczyn zawinionych przez Wykonawcę"? 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pyt. 6 Par. 4 ust. 4  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z zakupu 
interwencyjnego (wykonania zastępczego) wykluczało zastosowanie kar umownych? 
Uzasadnienie: 
Zamawiający przyznaje sobie prawo do sankcjonowania za to samo przewinienie dwa razy. Zastrzeżenie kary 
umownej ma cel odszkodowawczy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Kara umowna 
ma, więc na celu naprawienie szkody poniesionej przez Zamawiającego, ale nie może być nadmierna i nie 
może dążyć do przewyższenia poniesionej szkody. Poprzez dokonanie zakupu interwencyjnego następuje 
naprawienie szkody.  
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pyt. 7 Par. 5 ust. 2  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do rozwiązania umowy przysługiwało po bezskutecznym 
pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, 
nie krótszego niż 3 dni robocze? 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pyt. 8 §3 ust. 4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni? 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pyt. 9 §3 ust. 6 
Czy Zamawiający dopuści, po każdorazowej konsultacji z Zamawiającym w razie zaistnienia niniejszej sytuacji, 
możliwość zaoferowania zamiennika produktu w trakcie realizacji umowy, o innej nazwie, kodzie i/lub 
sposobie opakowania produktu oraz zbliżonych parametrach jakościowych w stosunku do produktu 
zaoferowanego w danej pozycji oferty w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, jest on 
niedostępny u producenta? W przypadku innego sposobu pakowania (konfekcji), cena za opakowanie 
zbiorcze oferowanego zamiennika zostałaby przeliczona w ten sposób, że cena za sztukę lub oznaczenie 
zamiennika byłaby równa cenie za sztukę lub oznaczenie produktu znajdującego się danej pozycji umowy. 
Uzasadnienie: Wprowadzenie niniejszego zapisu pozwoli zarówno na zabezpieczenie ciągłości procesu 
diagnostycznego i uchroni, zarówno Zamawiającego oraz Wykonawcę przed nieoczekiwanymi oraz 
niezależnymi od nich skutkami wypadków losowych, do których mogą należeć: czasowa awaria linii 
produkcyjnej u producenta, czasowe wycofanie produktu przez producenta brak dostępności 
surowców, niekorzystne zmiany makroekonomiczne czy wpływ klęsk żywiołowych. 
Odp.: Taka sytuacja jest dopuszczalna przy obecnych zapisach umowy.  
 
Pyt. 10 §3 ust. 8 pkt a)  
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? 
Odp.: Zgodnie z zapisami zawartymi w umowie. 
 
Pyt. 11 §3 ust. 8 pkt a)  
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? 
Odp.: Nie. 
 
Pyt. 12 §4 ust. 1 
Czy Zamawiający dopuści zmianę określenia "opóźnienie" na "zwłoka"? 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.  
 
Pyt. 13 §4 ust. 1 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu kar umownych, których suma nie 
przekroczy 10% wartości netto przedmiotu Umowy? 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.  
 
Pyt. 14 §3 – pakiet 7. 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie w/w paragrafu umowy o następujący zapis? 
„Zamawiający dopuszcza dostarczanie e-faktur drogą elektroniczną na wskazany przez Zamawiającego adres 
e-mail.” 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.  
 
Pyt. 15 § 3, ustęp 4 – pakiet 7. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności z „ do 60 dni“ na „do 30 dni“ 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pyt. 16 § 4 ustęp 1 –  pakiet 7. 

Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kary za niedotrzymanie terminu dostawy do 0,2% wartości brutto 
niedostarczonego przedmiotu umowy – za każdy dzień opóźnienia. Kary nie mogą być nadmierne bo ich rola 
nie jest każąca, ale powinny mieć na celu kompensacje szkód wyrządzonych ewentualnie zamawiającemu. Nie 
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mogą one naruszać zasad uczciwej konkurencji i równości na linii zamawiający – wykonawcy. Zamawiającemy 
przysługują odsetki karne w wysokości 1%, podczas gdy Wykonawca może dochodzić swoich roszczeń 
jednynie na poziomie odsetek ustawowych. Wnosimy o zmiane powyższego zapisu z uwagi na fakt, iż 
Zamawiający w projekcie umowy zawarł zapisy które są konieczne dla oceny ryzyka związanego z 
przystąpieniem do niniejszego postępowania (wpływają istotnie na cenę oferty!) oraz w związku, z tym, że 
obecnie naruszają one zasadę uczciwej konkurencji i winny ulec zmianie, gdyż wynikowo całe postępowanie 
obarczone jest wadą istotną. 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy . 
 
 
SIWZ 
 
Pyt. 1 Pakiet nr 4 
Czy Zamawiający wydzieli z Pakietu nr 4 pozycję 2 Przeciwciała przeciwpłytkowe?  
Rozdzielenie asortymentu umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej liczbie oferentów a co za tym 
idzie Zamawiający będzie miał mo0zliwość uzyskania korzystniejszej oferty. 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu nr 4 pozycji 2.  
 
Pyt. 2 Pakiet nr 3 
Czy w Załączniku Nr 3 do SIWZ, Pakiet nr 3 – Zestawy do wykrywania mutacjiNPM1, Zamawiający miał na 
myśli produkt: ipsogen NPM1 MutaScreen Kit (24) …………………….. 
Odp.: Zamawiający koryguje omyłkę pisarską zakresie nazwy znajdującej się w opisie przedmiotu 
zamówienia. 
 
Pyt. 3 Pakiet nr 8 poz 1   
Czy nie nastąpiła omyłka z ilością 13x5 ml? czy nie powinno być 12x5 ml? 
Odp.: Zgodnie z korektą Załącznika nr 8 do SIWZ.  
 
Pyt. 4 Pakiet nr 8 
Czy  w poz 1 i 2 Zamawiający wyrazi zgodę na cykle comiesięczne czyli 12 razy  w roku ? Jeśli tak to czy 
Wykonawca ma odpowiednio przeliczyć ilość opakowań? 
W tym celu prosimy o doprecyzowanie w jakim okresie czasu ma się odbywać kontrola ze względu na 
harmonogramy sprawdzianów międzynarodowych, (Prosimy o informację mniej więcej  od kiedy do kiedy ma 
być wykonywana kontrola, aby wykonawca mógł odpowiednio przeliczyć ilość kontroli). 
Odp.: Zgodnie z korektą Załącznika nr 8 do SIWZ. 
 
Pyt. 5 Pakiet nr 8 
Prosimy o doprecyzowanie jakie analizatory Zamawiający posiada, aby móc spełnić wymóg conajmniej 5 
wyników w grupie analizatorów. 
Odp.: Zamawiający informuje, iż w chwili obecnej posiada m. in. UniCel DxC Beckman Coulter, Architect 
Plus i200SR Abbot. 
 
Pyt. 6  
Czy zamawiający skróci czas płatności faktury do 30 dni? 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pyt. 7 Dotyczy rozdziału III SIWZ, ustęp 1 – pakiet 7. 
Uprzejmie prosimy o wydłużenie terminu dostaw cząstkowych z 10 dni do 15 dni  
w odniesieniu do pakietu 7. Przedmiotem postępowania w pakiecie 7 są odczynniki przygotowywane wg 
projektu zamawiającego dopiero po wpłynięciu zamówienia. Produkcja odbywa się poza granicami kraju. 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu dostaw dla Pakietu nr 7 do 15 dni roboczych.  
 
Pyt. 8 dotyczy zadania 10  
Czy Zamawiający dopuści test kasetkowy konfekcjonowany po 10 sztuk w opakowaniu, z przeliczeniem 
całkowitej liczby wyszczególnionej w tabeli asortymentowo-cenowej na liczbę opakowań? 
Odp.: Zgodnie z korektą Załącznika nr 10 do SIWZ. 
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Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579                
z późn. zm.) dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie:  

 Rozdział III pkt 1, otrzymuje brzmienie: 
 
Realizacja przedmiotu zamówienia będzie następowała częściowo na podstawie pisemnych zamówień 
przesyłanych przez Zamawiającego za pośrednictwem e-maila lub faksu w ilościach wskazanych                          
w zamówieniu i w terminach: 
Pakiet 1÷6, 9÷12  - do 10 dni od daty zamówienia 
Pakiet nr 7  - do 15 dni od daty zamówienia 
Pakiet nr 8   - zgodnie z harmonogramem dostaw 

 
 Zamawiający koryguje treść projektu umowy, w następujący sposób:  

§ 1 pkt. 4 otrzymuje brzmienie: 
„Umowa zawarta jest na okres ….. miesięcy tj.:  od ……………. r. do ……………r.  
W okresie obowiązywania umowy Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego  
w ilościach wskazanych w zamówieniu w terminie do 10 od dnia złożenia zamówienia - dot. Pakiet 1÷6, 
9÷12/ zgodnie z harmonogramem dostaw - dot. Pakiet nr 8/ do 15 od dnia złożenia zamówienia - dot. 
Pakiet 7. 
Strony ustalają, iż dostawa następować będzie na podstawie pisemnych zamówień składanych przez 
Zamawiającego  za pośrednictwem e-maila lub faksu, szczegółowo określających ilości towaru – nie dot. 
Pakiet nr 8. 
Zamawiający zastrzega, że dostawy wraz z wniesieniem do magazynu mogą odbywać się w godzinach 
pracy Zamawiającego tj. od godz. 7:00 do godz. 14:00. w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, za 
wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.  

 
 
 
 
 
 

Dyrektor SPSKM 
                                                      dr n. med. Włodzimierz Dziubdziela 
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Załącznik Nr 3 do SIWZ 
FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY  

 
Pakiet 3 -  Zestawy do wykrywania mutacji NPM1 
 

 
Lp 

ASORTYMENT 
Nazwa 

handlowa 
asortymentu* 

Nr 
katalogowy 
oraz nazwa 

producenta* 

Zamawiana 
ilość 

opakowań 

Wymagana 
wielkość 

opakowania 

Cena 
jednostkowa 

netto za 
opakowanie*  

Wartość 
netto*  

Wartość 
podatku 
VAT [zł]* 

Wartość 
brutto* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Zestaw NPM1 MutaScreen Kit 
Zestaw służący do wykrywania 
mutacji NPM1 oraz identyfikacji 
typów A, B, D. 
Badanie jakościowe 
Zestaw musi zawierać primery i 
sondy na 24 reakcje w 25 µl, 5 
rodzajów:  
całkowite NPM1; 
zmutowane NPM1; 
mutacja A; 
mutacja B; 
 mutacja D - możliwość pełnego 
zbadania co najmniej 24 
pacjentów  
w powtórzeniach, w 6 
eksperymentach. 
Zestaw musi posiadać kontrole-
100% pozytywną, 100% 
negatywną. Zestaw nie zawiera 
master-miksu enzymów. Reakcja 
QPCR jest zoptymalizowana dla 
próbek DNA zawierających 25 ng 
oczyszczonego genomowego 
DNA. 
Instrukcja wykonania analiz                    
i interpretacji wyników w języku 
polskim. 

  10 op. 24 testy     

WARTOŚĆ OGÓŁEM:    

* wypełnia Wykonawca 
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Opis przedmiotu zamówienia zawiera standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech tego przedmiotu 
 
 
Sposób obliczania ceny: 
Wartość netto* = zamawiana ilość opakowań * cena jednostkowa netto za  opakowanie 
Wartość brutto* = wartość netto + wartość podatku VAT 
 
70 % terminu ważności podanego przez Producenta odpowiada ………… miesiącom* 
 
 

__________________ dnia _________ 
                                                                                                   
 

               ............................................................................................................... 
(własnoręczny podpis i pieczątka Wykonawcy) 
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Załącznik Nr 8 do SIWZ 

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY  
 
Pakiet 8 -  Surowice kontrolne do Międzynarodowego Programu Jakości  

 
Lp 

ASORTYMENT 
Nazwa 

handlowa 
asortymentu* 

Nr katalogowy 
oraz nazwa 

producenta* 

Zamawiana 
ilość 

Wymagana 
wielkość 

opakowania 

Oferowana 
wielkość 

opakowania  

Cena 
jednostkowa 

netto za 
oferowane 

opakowanie*   

Stawka 
podatku 
VAT [%]*   

Wartość 
netto*  

Wartość 
podatku VAT 

[zł]* 

Wartość 
brutto* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. 

Kontrola międzynarodowa 
Chemia Kliniczna – 
dowolne parametry   z 
możliwością oznaczenia           
minimum 50 parametrów  

  3 op. 
12÷13 fiolek 
kontrolnych 

 

 

    

2. 

Kontrola międzynarodowa 
Immunochemia - dowolne 
parametry   z możliwością 
oznaczenia  minimum 55 
parametrów 

  3 op. 
12 ÷13 fiolek 
kontrolnych 

 

 

    

WARTOŚĆ OGÓŁEM:    

* wypełnia Wykonawca 

Opis przedmiotu zamówienia zawiera standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech tego przedmiotu. 
 
Parametry wymagane: 
- oznaczenia raz w miesiącu 
- możliwość wysyłania wyników i otrzymywania raportów drogą elektroniczną (raporty do 3 dni od daty przesłania wyników) 
- raporty kontrolne z opracowaniami danych każdej kontroli 
- możliwość monitorowania więcej niż jednego analizatora z danego zakresu kontroli bez ponoszenia dodatkowych  kosztów  
- zaświadczenie uczestnictwa w programie kontrolnym 
- zapewnienie min. 5 lub więcej wyników w zarejestrowanej grupie analizatorów i metodyk w celu uzyskania kryterium określenia wartości średniej do porównań 
- termin ważności materiałów kontrolnych - od momentu dostawy do wykonania ostatniego badania sprawdzającego. 
- dostawy realizowane zgodnie z harmonogramem kontroli 

Sposób obliczania ceny: 
Wartość netto* = zamawiana  ilość opakowań * cena jednostkowa netto za oferowane opakowanie 
Wartość brutto* = wartość netto + wartość podatku VAT 
 

__________________ dnia _________ 
 
                                                                                                        .............................................................................. 
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(własnoręczny podpis i pieczątka Wykonawcy) 

 
Załącznik Nr 10 do SIWZ 

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY  
 
Pakiet 10 -  Testy kasetkowe immunochromatograficzne do oznaczania Legionella Pneumophia 

 

 
Lp 

ASORTYMENT 
Nazwa 

handlowa 
asortymentu* 

Nr katalogowy 
oraz nazwa 

producenta* 

Zamawiana 
ilość 

Wymagana 
wielkość 

opakowania 

 Oferowana 
wielkość 

opakowania 

Cena 
jednostkowa 

netto za 
oferowane 

opakowanie*   

Stawka 
podatku 
VAT [%]*   

Wartość 
netto*  

Wartość 
podatku VAT 

[zł]* 

Wartość 
brutto* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. 

Testy kasetkowe 
immunochromatograficzne do 
oznaczania Legionella 
Pneumophia serotyp 1 w 
moczu. 

  300 testów 10-20 testów ……… 

 

    

WARTOŚĆ OGÓŁEM:    

* wypełnia Wykonawca 

 
Opis przedmiotu zamówienia zawiera standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech tego przedmiotu. 
 
Sposób obliczania ceny: 
Wartość netto* = zamawiana ilość opakowań * cena jednostkowa netto za oferowane opakowanie 
Wartość brutto* = wartość netto + wartość podatku VAT 
 
 
70 % terminu ważności podanego przez Producenta odpowiada ………… miesiącom* 
 

__________________ dnia _________ 
 
                                                                                                       .............................................................................. 

(własnoręczny podpis i pieczątka Wykonawcy) 

 
 

 


