ZAMAWIAJĄCY
Ośrodek Diagnostyczno-Badawczy Chorób Przenoszonych Drogą Płciową
ul. Stołeczna 2B, 15-879 Białystok
Tel. 85 744 52 71, 742 36 30; www.std.bialystok.pl
m.sokolowska@std.bialystok.pl
Białystok, dn. 24.08.2021 r.
Wszyscy zainteresowani
Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa testów i

odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów oraz dostawa środków
dezynfekcyjnych”, oznaczenie postępowania: ZP-1/2021
Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019
r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) przedstawia poniżej treść
zapytań do SWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:
Pytanie do SWZ
1. Część nr 2 Czy Zamawiający wyraża zgodę na rozszerzenie formularza cenowego o kolumnę
zawierające „numer katalogowy” oferowanego produktu, w celu usprawnienia procesu realizacji
zamówień?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody gdyż miejsce na wpisanie nr katalogowego zostało
wskazane w kolumnie 2 której nagłówek brzmi: „Nazwa handlowa, numer katalogowy”.
Pytania do Umowy dostawy:
2. § 3 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikacje postanowienia umownego na:
,,Stałość cen brutto ustala się na okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem
ustawowej zmiany stawki podatku VAT, o której mowa w ust. 6”?
Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w tym zakresie.
3. § 6 ust. 3 – Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie do umowy na zasadzie art. 436 pkt
3 maksymalnej łącznej wysokości kar umownych, których mogą dochodzić Strony określając
jednocześnie wysokość jako 20% wartości netto umowy.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie ustępu 3 w § 6 w brzmieniu:

„3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie
może przekroczyć 20% wartości umowy netto.”
4. § 7 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu przeznaczonego na
uzupełnienie braków ilościowych do 3 dni roboczych?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

5. § 5 ust. 4 – Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie do umowy klauzuli waloryzacyjnej,
o której mowa w art. 436 pkt 4 lit. b Ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z okresem
obowiązywania umowy przekraczającym 12 miesięcy.
Odpowiedź: Zamawiający w § 5 projektu Umowy dostawy (Załącznik nr 5 do SWZ) wprowadza ust.
od 4 do 10 w następującym brzmieniu:
„4. Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach:
a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, wprowadzonej powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa, z tym, że cena netto nie może ulec podwyższeniu;
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę:
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w
ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę zamówienia
publicznego, wynikającego z zawartej umowy na okres dłuższy niż 12 miesięcy
5. W przypadku określonym w ust. 4 lit b) Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy.
Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie
kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy. Po stronie Wykonawcy spoczywa obowiązek
wykazania związku pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany
minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek może zawierać jedynie te
dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z
podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Wzrost wynagrodzeń pracowników Wykonawcy, które
nie będą konieczne do dostosowania ich wysokości do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę
nie będą podlegać akceptacji przez Zamawiającego.
6. W sytuacji wystąpienia okoliczności określonej w ust. 4 lit c i d) jeżeli zmiany te będą miały wpływ
na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, składa on pisemny wniosek o zmianę umowy.
Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie
kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy. Po stronie Wykonawcy spoczywa obowiązek
wykazania związku pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany
zasad, o których mowa w ust. 4 lit. c i d) na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek może zawierać jedynie
te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze
zmianą zasad, o których mowa w ust. 4 lit. c i d).
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezaakceptowania wniosków Wykonawcy o zmianę
wynagrodzenia, o których mowa w ust. 5 i 6, w szczególności w sytuacji niewykazania lub
niedostatecznego wykazania przez Wykonawcę wpływu zmian, o których mowa w ust. 4 lit. b), c) i d)
na koszty wykonania zamówienia.
8. W przypadku akceptacji przez Zamawiającego wniosków Wykonawcy, o których mowa w ust. 5 i 6
zostanie sporządzony stosowny aneks do przedmiotowej umowy.
9. Zgodnie z zapisami wskazanymi w ust. 4 -6 w przypadku dokonywania waloryzacji Wykonawca
zobowiązany jest do:
a) określenia procentowego udziału zmian, o których mowa w ust. 4 pkt b) i/lub c) i/lub d) – w stosunku
do wartości brutto zamówienia (procentowy wskaźnik zmiany);
b) przeliczenia wszystkich cen jednostkowych przy zastosowaniu wskaźnika wskazanego w pkt a);
c) przedstawienie Zamawiającemu szczegółowych wyliczeń wraz z dowodami, potwierdzającymi
zasadność wprowadzenia zmian do umowy;
10. Zamawiający zobowiązany jest do:
a) dokonania szczegółowej analizy wyliczeń oraz dowodów potwierdzających zasadność wprowadzenia
zmiany do umowy;
b) w przypadku negatywnej oceny wyliczeń lub dowodów, wezwania Wykonawcy do złożenia
wyjaśnień lub dokonania stosownych zmian;

c) przy akceptacji wyliczeń popartych dowodami, sporządzenia aneksu wprowadzającego nowe,
zwaloryzowane wartości, nowe ceny jednostkowe, uwzględniające waloryzację obowiązywać będą od
daty wejścia w życie stosownego przepisu regulującego zmiany wskazane w ust. 4 pkt b), c) i d).”
Pytania do Umowy dzierżawy:
6. § 9 ust. 2 – Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie do umowy na zasadzie art. 436 pkt
3 maksymalnej łącznej wysokości kar umownych, których mogą dochodzić Strony określając
jednocześnie wysokość jako 20% wartości netto umowy.
Odpowiedź: zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie ustępu 2 w § 9 w brzmieniu:

„2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie
może przekroczyć 20% wartości umowy netto.”

Dotyczy Części 8
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę żeby przedmiotowe środki dowodowe dostarczone były w języku
angielskim?
Odpowiedź: zamawiający wyraża zgodę w przypadku produktów nie będących wyrobami
medycznymi
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie produktów nie będących wyrobami medycznymi, a
tym samym usunie z umowy zapisu § 1 pkt. 4, § 6 pkt. 1c oraz § 7 pkt.5?
Odpowiedź: Zamawiający dla produktów nie będących wyrobami medycznymi wymaga w
Załączniku nr 7 do SWZ wypełnienia pkt 2, który brzmi:
2. asortyment wymieniony w Części nr ……. / pozycji nr .………………..….………………….
nie jest zakwalifikowany jako wyrób medyczny* zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r.
o wyrobach medycznych i w związku z tym cytowanej ustawy nie stosuje się;
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ZAMAWIAJĄCY
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Wszyscy zainteresowani
Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa testów i

odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów oraz dostawa środków
dezynfekcyjnych”, oznaczenie postępowania: ZP-1/2021
Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019
r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) przedstawia poniżej treść
zapytań do SWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

Pytania dotyczące części nr 11:
1. Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści do oceny preparat typu Taski Sprint Degerm,
wykazujący potwierdzone badaniami działanie: bakterio-, drożdżako- i pratkobójcze –
15 min.; grzybobójcze – 5 min. wirusobójcze- Rota – 5 min.; HIV, HBV, HCV, Corona
(Vaccinia), Noro – 15 min., Adeno – 30 min. w stężeniu od 0,5%? Pozostałe wymagania
zgodnie z załączona ulotką.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza preparat.
2. Czy Zamawiający w poz. 4 dopuści do oceny preparat na bazie kompleksu
trójenzymatycznego (proteaza, lipaza, amylaza), chlorku didecylodimetyloamonu,
spełniający wszystkie pozostałe wymagania?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza preparat.
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Wszyscy zainteresowani
Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa testów i

odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów oraz dostawa środków
dezynfekcyjnych”, oznaczenie postępowania: ZP-1/2021
Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019
r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) przedstawia poniżej treść
zapytań do SWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

Pytania:
1. Czy Zamawiający wyraża zgodę w Części Nr 4 [ testy VDRL...] na odstąpienie od
wymogu dostarczenia w zestawie buforowanego roztworu chlorku sodu ?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
2. Czy Zamawiający wyraża zgodę w Części Nr 4 [ testy VDRL...] na dopuszczenie i
zaoferowanie opakowania - 1 ampułka po 4,5 ml ?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie dotyczące Pakietu nr 5:
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów konfekcjonowanych po 100
oznaczeń w opakowaniu, z odpowiednim przeliczeniem ilości zaoferowanych opakowań
zgodnie z wymogiem Zamawiającego?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
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