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Podmioty biorące udział  
w postępowaniu o udzielenie 

N/znak: DZAP-380-1/5/08     zamówienia publicznego 
 
 
DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na dostawę materiałów stosowanych w zakładzie diagnostyki 
laboratoryjnej i zakładzie bakteriologii. 
 Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia 
treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 
 
Pytanie nr 1: Czy w zadaniu nr 5 Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na testy 
jednocześnie oznaczające Rota i Adenowirusy (z oddzielnymi wynikami) w badanym 
materiale? 

Odpowiedź: Zamawiający w zadaniu nr 5 nie dopuszcza złożenia oferty jednocześnie na 
testy oznaczające Rota i Adenowirusy (z oddzielnymi wynikami) w badanym materiale. 
Oferta powinna zostać złożona osobno na Rota i Adenowirusy. 

Pytanie nr 2: Dotyczy zadania nr 9: 
a. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby oferowany analizator posiadał testy napełniane przy 
użyciu pipety automatycznej? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, aby oferowany analizator posiadał 
testy napełniane przy użyciu pipety automatycznej. 
b. Prosimy o sprecyzowanie jakie drobnoustroje mają być identyfikowane przy użyciu 
pasków dla pałeczek (pałeczki fermentujące czy niefermentujące)? 
Odpowiedź: Przy użyciu pasków dla pałeczek mają być identyfikowane pałeczki 
fermentujące jak również niefermentujące. 
c. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby zaoferować oddzielne paski do oznaczania grzybów  
i oddzielne dla beztlenowców – jeśli tak, to prosimy o określenie zapotrzebowania? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, aby zaoferować oddzielne paski do oznaczania 
grzybów i oddzielne dla beztlenowców (po 400 pasków). 
d. Prosimy o wskazanie miejsca w ofercie, w którym należy podać i wycenić odczynniki 
dodatkowe wymagane do odczytu testów. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie 
tabeli cenowej o kolejne wiersze celem wyceny odczynników dodatkowych? 
Odpowiedź: Odczynniki dodatkowe wymagane do odczytu testów należy podać i wycenić  
w zadaniu 8 poz. 2 (pozycja 2 w zadaniu nr 8 została przeniesiona do zadania nr 9 tworząc 
pozycję nr 2 – odp na pytanie nr 17). Zamawiający wyraża zgodę na rozszerzenie tabeli 
cenowej w razie potrzeby o kolejne wiersze. 
Pytanie nr 3: Czy zapotrzebowanie Zamawiający podał na rok czy na czas trwania umowy? 

Odpowiedź: Zamawiający podał zapotrzebowanie na cały czas trwania umowy (24 miesiące). 

Pytanie nr 4: Dotyczy formularza cenowego – opis wymogów 

Czy w opisie wymogów dla zadania nr 9 nie nastąpiła pomyłka w pkt nr 4? Czy Zamawiający 
wymaga, aby książki antybiotykowe posiadały ISO 13485? 

 Odpowiedź: W opisie wymogów dla zadania nr 9 zaistniała pomyłka w pkt nr 4. 
Zamawiający wymaga, aby książki antybiotykowe posiadały ISO 13485. 

Pytanie nr 5: Czy Zamawiający dopuszcza podpisanie oferty przez upoważnionego 
pełnomocnika Wykonawcy i dołączenie do oferty pełnomocnictwa? 



  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza podpisanie oferty przez upoważnionego pełnomocnika 
Wykonawcy i dołączenie do oferty pełnomocnictwa. 

Pytanie nr 6: Dotyczy § 1 ust. 4 tiret pierwszy projektu umowy 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie na końcu zdania „jeśli ustawy nakładają 
obowiązek posiadania koncesji”? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie na końcu zdania „jeśli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania koncesji”. 

Pytanie nr 7: Dotyczy  § 5 ust. 2 projektu umowy 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na karę umowną w wysokości 10% (dziesięć procent) 
niezrealizowanej wartości zamówienia? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. 
Pytanie nr 8: Dotyczy § 6 ust. 1 f i g projektu umowy 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie na końcu zdania „jeśli dotyczy”? Uzasadnienie: 
nie wszystkie wyroby medyczne do diagnostyki in vitro muszą posiadać, zgodnie z ustawą  
o wyrobach medycznych, zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie na końcu zdania „jeśli dotyczy”. 

Pytanie nr 9: Dotyczy zadania nr 1 poz. 6 

Czy Zamawiający dopuści 3 opakowania testów po 100 oznaczeń? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 3 opakowania testów po 100 oznaczeń. 

Pytanie nr 10: Czy Zamawiający w zadaniu 1 w poz. 4 dopuści paski do analizy moczu wraz 
z bezpłatnym użyczeniem czytnika? 

Odpowiedź: Zamawiający w zadaniu 1 w poz. 4 dopuszcza paski do analizy moczu wraz  
z bezpłatnym użyczeniem czytnika. 

Pytanie nr 11: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania 1 poz. od 1 do 6 
i utworzenie z nich odrębnego pakietu? 

Odpowiedź: W zadaniu nr 1 Zamawiający dopuścił możliwość złożenia ofert na poszczególne 
pozycje. Informacja ta znajduje się w SIWZ, rozdział I punkt 3. 

Pytanie nr 12: Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 poz. 10 dopuści surowice kontrolne  
w opakowaniu 4 x 5 ml? 

Odpowiedź: Zamawiający w zadaniu nr 1 poz. 10 dopuszcza surowice kontrolne  
w opakowaniu 4 x 5 ml. 

Pytanie nr 13: Dotyczy pkt III – „Wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia”, pkt 3.1: 
Czy wystarczającym dokumentem potwierdzającym jakość wyrobów będzie dołączony do 
oferty certyfikat ISO? 

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia wymogów zawartych w SIWZ dotyczących 
dokumentów potwierdzających jakość oferowanych wyrobów. 

Pytanie nr 14: Dotyczy Zadania nr 7. 
Czy zamawiający w pakiecie nr 7 w pozycji nr 2 i 3 odstąpi od wymogu dostarczenia 
certyfikatów (kart) kontroli jakości wraz z ofertą przetargową? Certyfikaty te będą przysyłane 
z każdą dostawą podłoży i będą dotyczyły konkretnej serii podłoża. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza odstąpienie w pakiecie nr 7 w pozycji nr 2 i 3 od 
wymogu dostarczenia certyfikatów (kart) kontroli jakości wraz z ofertą przetargową i zgadza 
się na przysyłanie ich z każdą dostawą podłoży (certyfikaty będą dotyczyły konkretnej serii 
podłoża) pod warunkiem złożenia pisemnego oświadczenia przez Wykonawcę. 

Pytanie nr 15: Dotyczy Zadania nr 7, pozycja nr.4  
Zamawiający w pozycji nr 4 ujął podłoża do posiewu krwi z możliwością wykrycia 
drobnoustrojów tlenowych i beztlenowych w 1 podłożu. W systemach automatycznych, gdzie 
mają być hodowane te podłoża używa się do hodowli pary butelek - 2 podłoży, jednego do 
hodowli drobnoustrojów tlenowych, drugiego natomiast do hodowli drobnoustrojów 
beztlenowych. Ocena wzrostu hodowli drobnoustrojów odbywa się natomiast, nie w oparciu 
obserwację C02 w górnej przestrzeni podłoża, lecz na podstawie automatycznego pomiaru 



  

przez aparat i oceny wzrostu drobnoustrojów w oparciu o reakcję sensora obecnego  
w podłożu.  
W związku z tym zwracamy się z prośbą o modyfikację opisu przedmiotu zamówienia 
punkcie 4, na „Podłoże tlenowe oraz beztlenowe do hodowli drobnoustrojów z krwi” oraz 
zmianę ilości jednostki miary na - „2 szt” w celu zapewnienia odpowiedniej ilości podłoży 
przeznaczonych do badań. 
W związku z różnicą w zastosowaniu oraz cenie podłoży litycznych oraz z inaktywatorami 
antybiotyków (parametry dotyczące zadania 7 poz 4.) prosimy również utworzenie 
oddzielnych pozycji w tabelce, w których zamawiający będzie mógł zaoferować takie podłoża 
jak : „Podłożetlenowe oraz beztlenowe z  inaktywatorami  antybiotyków”,  „Podłoże  lityczne  
do hodowli drobnoustrojów sfagocytowanych”. 
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż w SIWZ zaistniała pomyłka. Niniejszą odpowiedzią 
Zamawiający potwierdza opis zawarty w załączniku nr 2 (str. 21) do zadania nr 7, poz. 4 – 
tabela, jednocześnie rezygnuje z opisu dotyczącego automatycznego systemu do hodowli 
drobnoustrojów z krwi – str. 25. 

Pytanie nr 16: Dotyczy Zadania nr 7. pozycja nr.4 
Zwracamy się z prośbą o utworzenie w tabelce oddzielnej pozycji, w której zamawiający 
będzie mógł ująć kwotę dzierżawy oferowanego automatycznego systemu do hodowli 
drobnoustrojów z krwi. 
Odpowiedź: W związku z odpowiedzią na pytanie poprzednie, pytanie nr 16 jest niezasadne. 

Pytanie nr 17: Dotyczy Zadania nr 8., pozycja nr 2. Odczynniki do pasków. 
Zamawiający w pozycji 2 ujął odczynniki do pasków z Zadania nr 9.  
Zwracamy się z prośba o wykreślenie tej pozycji z pakietu nr 8 i przeniesienie do pakietu nr 
9 lub uwzględnienie ceny odczynników w cenie oferowanych pasków w pakiecie nr 9. 

Odpowiedź: Zamawiający przenosi poz. nr 2 z zadania nr 8 do zadania nr 9 tworząc poz.  
nr 2. 

Pytanie nr 18: Dotyczy Zadania nr 8. pozycja nr 4. beztlenowce/grzyby. 
a. Prosimy o dospecyfikowanie: oddzielnie ilości testów dla beztlenowców oraz dla grzybów. 
b. Czy zamawiający w przypadku testów do identyfikacji grzybów dopuści testy oparte  
o minimum 10 cech biochemicznych? 
Odpowiedź:  
a. Patrz odp. na pyt. nr 2 c. 

b. Zamawiający dopuszcza w przypadku testów do identyfikacji grzybów testy oparte  
o minimum 10 cech biochemicznych. 

Pytanie nr 19: Dotyczy wymagań dotyczących testów identyfikacyjnych, krążków i pasków 
do oceny lekowrażliwości. 
Czy w przypadku wymagań odnośnie testów identyfikacyjnych krążków i pasków do oceny 
lekworażliwości zamawiający w pozycycji 4, ma na myśli certyfikat ISO 13485 dla wyrobów 
medycznych?  
Odpowiedź: Patrz odp. na pyt. Nr 4. 

Pytanie nr 20: Czy Zamawiający w zadaniu nr 10 poz. 1 uwzględnił, że każdy rodzaj pasków 
antybiotykowych pakowany jest po 30 szt., w związku z czym zamówienie tylko jednego 
rodzaju antybiotyku (op. 30 szt.) nie pozwoli zamówić innego rodzaju, gdyż wartość 
zamówienia przekroczy wartość przetargową. Prosimy o szczegółową specyfikację. 

Odpowiedź: Zamawiający wziął pod uwagę wielkość opakowań pasków antybiotykowych. 
Wielkość zamówienia pozwoli na zabezpieczenie w/w asortymentu na cały okres trwania 
umowy. 

 
 
Z poważaniem 

 
        Dyrektor 
        Leszek Bonna   
        
A.T.R. 
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Podmioty biorące udział  
w postępowaniu o udzielenie 

N/znak: DZAP-380-2/5/08    zamówienia publicznego 
 
 
 
DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów stosowanych w zakładzie 
diagnostyki laboratoryjnej i zakładzie bakteriologii. 
 Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 
wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 
 
 
Pytanie nr 1: Dotyczy wzoru umowy: 

§ 5 ust. 2 i 3 prosimy zmienić: „ogólną wartość zamówienia, o której mowa  
w § 1 ust. 3” na „wartość niezrealizowanej części umowy” 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany w projekcie 
umowy. 

 

 
 

 
Z poważaniem 

 
        Dyrektor 
        Leszek Bonna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
A.T.R. 

 
 


