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ODPOWIEDZI NA PYTANIA  

 

1. Zamawiający informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na  Dostawę testów i odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą 

analizatorów oraz dostawę środków dezynfekcyjnych z podziałem na 16 części, którego 

ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem  nr 

519615-N-2017 z dnia 2017-05-29 od uczestników postępowania wpłynęły zapytania do 

treści SIWZ.  

 

2. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. 

j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. Zm.), Zamawiający publikuje treść zapytań i udziela 

następujących wyjaśnień:  

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI 

 

Dotyczy  SIWZ 

Pytanie: Czy Zamawiający wyraża zgodę aby, ulotki, metodyki, karty 

charakterystyki substancji niebezpiecznej były dostępne nieodpłatnie na stronie 

internetowej – do której Zamawiający będzie miał bezpłatny całodobowy dostęp?   

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Dotyczy Załącznika nr 2 - część 1   

Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty przykładowych 

certyfikatów kontroli jakości dla kilku wybranych testów i podłoży z pakietu? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Dotyczy Załącznik nr 2 część 1  pakietu  nr 1 pozycja 12  

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do złożenia oferty na podłoże konfekcjonowane po 200 

ml w  butelce z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań zgodnych z potrzebami  

Zamawiającego ? Uzasadnienie: odczynniki konfekcjonowany po 100 ml będzie wycofany z 

oferty w ciągu najbliższych miesięcy, w związku z tym nie możemy zabezpieczyć odczynnika 

na cały  okres  trwania umowy.     

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytania do umowy (zał. nr 4): 

Pytanie: §8 ust. 1 lit. a – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: 

,,opóźnienia instalacji przedmiotu zamówienia w wysokości 5 % wartości brutto 

stawki miesięcznej, za każdy dzień zwłoki,”?  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie: §8 ust. 1 lit. b – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: 

,,braku serwisowania urządzeń w wysokości 5 % wartości brutto stawki miesięcznej, 

za  każdy dzień zwłoki powyżej 48 godzin w dni robocze.”? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytania do umowy (zał. nr 5):  



Pytanie: §6 ust. 1 lit. a – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: 

,,odstąpienia od umowy wskutek okoliczności od Zamawiającego niezależnych w 

wysokości 5% wartości brutto umowy pozostałej do realizacji,”? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie: §6 ust. 1 lit. b – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości 

kary umownej do 0,3%? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie: §6 ust. 1 lit. c – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości 

kary umownej do 0,3%? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 9: §6 ust. 1 lit. d – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości 

kary umownej do 0,3%? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Dotyczy  SIWZ 

Pytanie: Czy Zamawiający w kryterium "termin dostawy odczynników" wymaga podania 

terminu w pełnych dniach i nie dopuszcza podawania wartości ułamkowych? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga podania terminu dostawy w pełnych dniach. 

 

Dotyczy części nr 3 

Pytanie: Czy Zamawiający wymaga enzymatycznej ochrony przed kontaminacją która 

zabezpiecza przed kontaminacją amplikonami generowanymi przez oferowany test? 

Odpowiedź: Tak.  

 

Pytanie: Czy wymóg dotyczący możliwości umieszczania podłoża płynnego bezpośrednio w 

analizatorze dotyczy podłoża do cytologii płynnej?  

Odpowiedź: Tak. 

 

Dot.: Załącznik nr 4 do SIWZ 

Pytanie: Par. 8 Prosimy o dodanie zapisu o brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie 

odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.'' 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie: Par. 9 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: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie: Par. 10 Czy na podstawie art. 31 ustawy z  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.)-  Zamawiający- jako administrator danych 

osobowych,  które mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia i do 

których w związku z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie 

zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie 

usług serwisowych może mieć  dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych? Dostęp do danych osobowych wynikający z 

realizacji obowiązków zawartych w umowie stanowi przetwarzanie danych osobowych w 

rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 



1182 ze zm.). Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta zostałaby z 

 Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Dot.: Załącznik nr 5 do SIWZ 

Pytanie: Par. 6 Prosimy o dodanie zapisu o brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie 

odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie: Par. 8 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: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Dotyczy: Część Nr 7 

 

Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby producent nie załączał certyfikatów kontroli 

jakości podłoży mikrobiologicznych wraz z towarem, lecz udostępnił je na swojej stronie 

internetowej? 

Odpowiedź: Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty przykładowych 

certyfikatów kontroli jakości dla kilku wybranych podłoży z pakietu wraz z towarem. 

Dotyczy: Część Nr 10 

Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycjach 5, 7, 10 produktów, 

które nie są wyrobami medycznymi? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby producent nie załączał certyfikatów kontroli 

jakości podłoży mikrobiologicznych wraz z towarem, lecz udostępnił je na swojej stronie 

internetowej? 

Odpowiedź: Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty przykładowych 

certyfikatów kontroli jakości dla kilku wybranych podłoży z pakietu wraz z towarem. 

Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby nadruk na płytce zawierał skróconą nazwę 

pożywki? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu podawania wielkości opakowania na 

certyfikacie kontroli jakości? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 

Dotyczy Części nr 11 – krążki do oznaczania lekowrażliwości i szczepy wzorcowe -  

Formularz asortymentowo-cenowy  

 



Pytanie: Czy Zamawiający wymaga aby krążki z antybiotykami i szczepy wzorcowe 

pochodziły od jednego producenta w celu standaryzacji procedur wewnętrznej kontroli 

jakości? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. 
 

Pytanie: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania w pozycji 20 

mikroorganizmów konfekcjonowanych w opakowaniach zawierających po 10 lub po 25 sztuk 

liofilizowanych krążków. 

Odpowiedź: Zamawiający określił wielkość opakowania „nie większe niż 10 sztuk”. 

Opakowania po 25 sztuk są za duże na potrzeby Zamawiającego. 
 

 

 

        Marianna Sokołowska 

        p.o. dyrektora 

 

 

 

 

 

 

 


