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Katowice, dnia 12.11.2018r. 

 
 
                                           

WWYYJJAAŚŚNNIIEENNIIAA  DDOO  TTRREEŚŚCCII  
SSPPEECCYYFFIIKKAACCJJII   IISSTTOOTTNNYYCCHH  WWAARRUUNNKKÓÓWW  ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA  

  
                                                          

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na ddoossttaawwęę   ooddcczzyynnnniikkóóww  ddoo  bbaaddaańń  ddiiaaggnnoossttyycczznnyycchh  ––  II II ..                

 Nr sprawy:  ZP – 18 – 142 UN. 

 

                  W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ust. 2 z ustawą 

Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.  (tekst jednolity Dz. U. z 2013r.  poz. 907 

z późniejszymi zmianami), udzielam następującej odpowiedzi : 

 

 

Pytanie 1) Dotyczy Pakietu nr 9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 64, 65 i 66 krążków 

pochodzących od innego producenta, kompatybilnych z zaoferowanym dyspenserem? Odp. Nie, zgodnie 

z SIWZ. 

Pytanie 2)  Dotyczy Pakietu nr 10. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testów do określania MIC 

wykonanych na standardowym podłożu celulozowym ? Zgodnie z informacją producenta testy te zapewniają 

prawidłowe przyleganie paska do podłoża, nie ma możliwości wytworzenia się mikropęcherzyków powietrza 

pod paskiem (nośnik ten, w przeciwieństwie do plastiku, jest przepuszczalny dla powietrza), czego 

konsekwencją jest równomierne i szybkie przenikanie  antybiotyku do podłoża? Odp. Nie, zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 3) Dotyczy Pakietu nr 10. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu złożenia opinii KORDL dla pasków 
MIC? Odp.    Nie, zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 4) Dotyczy wzoru umowy § 3 pkt 1 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia 

umownego na: ,,W przypadku braku realizacji w całości lub części zamówienia przez Wykonawcę, powstania 

opóźnienia w realizacji zamówienia lub nie wymiany wadliwego towaru na wolny od wad w terminach 

określonych w § 1 pkt. 2 i 6 niniejszej umowy Zamawiający naliczy, a Wykonawca zapłaci kary umowne 

w wysokości 1% wartości brutto niedostarczonego przedmiotu umowy - za każdy dzień opóźnienia."? 

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu w projekcie umowy.  

Pytanie 5)  Dotyczy wzoru umowy § 3 pkt 2 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary 
umownej do 5%? Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu w projekcie umowy.  

Pytanie 6) Dotyczy wzoru umowy  § 3 pkt 4 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia 

umownego na: ,,W przypadku opóźnienia Wykonawcy w realizacji którejkolwiek z dostaw częściowych, 

o co najmniej 4 dni Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy w celu utrzymania ciągłości 

działalności zastrzega sobie prawo zakupu zamówionych produktów u innego sprzedawcy z żądaniem zapłaty 

różnicy w cenie, jeśli nastąpiła, zachowując prawo do roszczenia o naprawienie szkody wynikającej 

z opóźnienia. Zamawiający jest zobowiązany do udokumentowania poniesionych kosztów"?  

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu w projekcie umowy.  

Pytanie 7) Dotyczy Pakietu nr 10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pasków z poniższym 

terminem ważności: 

Pozycje: 1, 2, 4, 5 - termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy ? 

Pozycje: 3, 6 – 9 - termin ważności minimum 7 miesięcy od daty dostawy ? 

http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=6568
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=6568
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Uzasadnienie: ze względu na skład, komponenty i system produkcji nie można określić terminu ważności 

oferowanego asortymentu na podany w SIWZ. Oferowane terminy ważności zostały podane zgodnie 

z zaleceniami producenta? Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie pasków  

z proponowanym terminem ważności. 

Pytanie 8)  Dotyczy Rozdział VI ust. 25 pkt 1a) SIWZ – Oświadczenia i dokumenty potwierdzające, 
że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego: Czy Zamawiający 
odstąpi od wymogu dostarczenia powiadomień i zgłoszeń wyrobu medycznego? 
Uzasadnienie: deklaracja zgodności lub certyfikat CE jest wystarczającym dokumentem dopuszczającym 
produkt do obrotu, świadczącym o jego zgodności z wymaganiami zasadniczymi, bowiem dokonanie 
powiadomienia / przeniesienia danych o wyrobie medycznym do bazy danych Prezesa Urzędu Rejestracji 
Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych jest czynnością materialno-
techniczną, a nie jest decyzją administracyjną o dopuszczeniu do stosowania w Polsce. Pragniemy 
jednoznacznie podkreślić że ustawa nie określa wymagań w zakresie przedstawienia dowodu dokonania 
powiadomień bądź zgłoszeń ostatecznemu użytkownikowi, oraz nie określa, że ww. dokumenty są dowodem 
dopuszczenia do stosowania - dokumentem dopuszczającym do obrotu jest deklaracja zgodności CE? 
Odp. Nie, zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 9) Dotyczy Rozdział VI ust. 25 pkt 1f) SIWZ - Czy Zamawiający odstąpi od dołączenia do oferty 
dokumentu zawierającego kryteria interpretacji odczytu wartości MIC wg CLSI oraz EUCAST ze względu na 
fakt, że kryteria interpretacji wartości MIC wg CLSI i EUCAST od kwietnia 2011r. są dostępne bezpłatnie 
poprzez stronę www.EUCAST.ORG<http://www.EUCAST.ORG>? Odp. Nie, zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 10)  dotyczy ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY: Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie 

w § 2  zapisu, żeby faktury za dostarczony towar przekazywane były Zamawiającemu razem z dostawą 

w formie papierowej, lub w formie elektronicznej na adres: .....@.... nie później niż w dniu doręczenia towaru? 

Odp. Zamawiający w § 1 pkt 9 określił sposób dostarczenia faktury za  dostarczony przedmiot zamówienia. 

Zamawiający nie dopuszcza wystawienia faktury za dostarczony asortyment w formie elektronicznej.  

Pytanie 11) Dotyczy ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości 
kary umownej w poniżej przedstawiony sposób: 
§ 3 ust. 1: W przypadku braku realizacji w całości lub części zamówienia przez Wykonawcę, powstania 
opóźnienia w realizacji zamówienia lub nie wymiany wadliwego towaru na wolny od wad w terminach 
określonych w § 1 pkt. 2 i 6 niniejszej umowy Zamawiający nalicza, a Wykonawca zapłaci kary umowne 
w wysokości 0,1 % wartości brutto niedostarczonego przedmiotu umowy - za każdy dzień zwłoki. Kary 
umowne potrącane będą z bieżących należności Wykonawcy? Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na 
zmianę tego zapisu w projekcie umowy  

Pytanie 12) Dotyczy ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów 

wzoru umowy w § 3 ust. 2 poprzez zapis o ewentualnej karze za odstąpienie od umowy 

w wysokości 5 % wartości NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy? Odp.  Nie, Zamawiający nie 

wyraża zgody na zmianę tego zapisu w projekcie umowy  

Pytanie 13) Dotyczy Pakietu nr 9., parametry wymagane dla krążków antybiotykowych, pkt. A., D. i J. 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania krążków antybiotykowych pakowanych 

w fiolki a` 50 krążków w plastikowej tubie wraz z pochłaniaczem wilgoci znajdującym się w wieczku tuby. 

Takie konfekcjonowanie pozwoli Zamawiającemu na ciągłe korzystanie z pochłaniacza wilgoci, tym samym 

przechowywanie używanych krążków zgodnie z zaleceniami producenta, dodatkowo niweluje konieczność 

zabezpieczenia już otwartych opakowań w odpowiedni pojemnik do ich przechowywania? Odp. Nie, zgodnie 

z SIWZ. Pracownia antybiogramy metodą dyfuzyjno – krążkową wykonuje sporadycznie ( nie rutynowo ). 

Pytanie 14)  Dotyczy Pakietu nr 9., parametry wymagane dla krążków antybiotykowych, pkt. A., D. i J. 
Zwracamy się z pytaniem czy w przypadku, kiedy wykonawca oferuje krążki antybiotykowe pakowane 
po 4 fiolki w tuby wielorazowego użytku z pochłaniaczem wilgoci znajdującym się w wieczku opakowania 
Zamawiający dopuści zaokrąglenie ilości krążków do pełnych opakowań? Odp. Nie, zgodnie z SIWZ. 
Pracownia antybiogramy metodą dyfuzyjno – krążkową wykonuje sporadycznie ( nie rutynowo ). 

Pytanie 15) Dotyczy Pakietu nr 9 . Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie, ilu 
gniazdowego dyspensera wymaga do oferowanych krążków? Odp. Zamawiający wymaga 6-cio 
gniazdkowego dyspensera dla płytek Ø 90 mm. 

http://www.eucast.org/
http://www.eucast.org/
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Pytanie 16) Dotyczy Pakietu nr 8. Czy Zamawiający wydzieli z pakietu 8 pozycję 9 do oddzielnego pakietu 
dopuszczając również produkty pakowane po 1L bądź 500ml? Odp. Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na 
inny / dodatkowy podział przedmiotu zamówienia (Rozdział I pkt 3 zdanie d rugie SIWZ). 

Pytanie 17)  Dotyczy § 6 ust. 3 Projektu umowy. 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. Zamawiający w Projekcie 
umowy w § 6 dokładnie określił,  w jakim zakresie dopuszcza zmiany w umowie 

Pytanie 18)  Dotyczy  § 3 ust. 1 wzoru umowy. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu 
kar umownych, których suma nie przekroczy 10% wartości netto przedmiotu Umowy? Odp. Nie, 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu w projekcie umowy.  

Pytanie 19) Dotyczy § 2 ust. 4 wzoru umowy. Czy Zamawiający wprowadzi możliwość wstrzymania dostaw 
w przypadku nierealizowania płatności? Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu  
w projekcie umowy. 

Pytanie 20) Dotyczy Rozdział VI ust. 25 pkt e) SIWZ. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia 
próbek, jeśli produkt był kupowany wcześniej? Odp. Nie, zgodnie z SIWZ. 
 
 
 
 
 
 

 
Z upoważnienia Dyrektora SPSKM 

                                                      Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy 
                                                         mgr Ewa Mołek      


