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wg rozdzielnika 

 

 

NR POSTĘPOWANIA: DZP.272-16/12 

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa odczynników wraz z dzierżawą sprzętu laboratoryjnego". 

 

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA 

 

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie działając na podstawie 

art. 38 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 nr 113, 

poz. 759 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na następujące pytania:  

 

Pytanie 1 POZYCJA 1-3 

Asortyment wymieniony w pozycjach 1-3 standardowo pakowany jest w buteleczki a nie w ampułki, prosimy o 

dopuszczenie opakowania – butelka. 

Odpowiedz. Zamawiający wyraża zgodę.  

 

Pytanie 2 POZYCJA 3 
Asortyment wymieniony w pozycjach 3 standardowo jest w opakowaniu a’5 ml. Z naszej wiedzy wynika, że 

nikt na rynku nie posiada tego asortymentu w opakowaniu a’2ml. Prosimy o dopuszczenie asortymentu w 

opakowaniu a’5 ml. Prosimy o informację, czy w przypadku zgody Zamawiającego na opakowania a’ 5ml 

należy pozostawić ilości wymienione w formularzu asortymentowo-cenowym, czy przeliczyć ilości 

odpowiednio na 3 but. dla każdej z surowic. 

Odpowiedz. Zamawiający wyraża zgodę. Należy pozostawić ilości wymienione w formularzu asortymentowo-

cenowym. 

 

Pytanie 3 POZYCJA 4 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podania ceny za opakowanie 10 amp. a’2 ml z odpowiednim 

przeliczeniem ilości na 2 opakowania? 

Odpowiedz. TAK 

 

Pytanie 4 POZYCJA 5 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podania ceny za opakowanie 10 szt. z odpowiednim przeliczeniem 

ilości na 200 opakowań? 

Odpowiedz. TAK 

 

Pytanie 5 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby  ulotki zostały załączone do oferty osobno w formie książkowej, 

podpisana tylko na pierwszej stronie, lub na płycie CD?  

 Odpowiedz. TAK 

 

Pytanie 6 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby karty charakterystyk substancji niebezpiecznych - dla pozycji które tego 

wymagają, zostały przekazane Zamawiającemu na płycie CD na etapie podpisywania umowy?  

Odpowiedz. TAK 

 

 Pytanie 7 

 Dotyczy pakietu nr 3 :Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby Wykonawca dołączył do oferty przykładowe 

certyfikaty kontroli jakości dla kilku wybranych podłoży ze wszystkich pakietów na które Wykonawca składa 
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ofertę, zaś do dostawy będą dołączane certyfikaty kontroli jakości odpowiednie dla danej serii dostarczonych 

produktów ?  

Odpowiedz. Jeżeli pytanie dotyczy Pakietu nr 1 (pakiet ten zawiera pożywki, pakiet nr 3 to testy biochemiczne) 

to odpowiedz brzmi tak.  

 

Pytanie 8 
Dotyczy pakietu nr 3: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby na certyfikatach kontroli jakości znajdował 

się skład pożywki? 

Uzasadnienie: Skład pożywki znajduje się na metodyce produktu, które będą dostarczone wraz z ofertą – 

zgodnie z zapisami siwz. 

Odpowiedz. Jeżeli pytanie dotyczy Pakietu nr 1 (pakiet ten zawiera pożywki, pakiet nr 3 to testy biochemiczne) 

to odpowiedz brzmi tak.  

 

Pytanie 9 
Ze względu na wewnętrzną organizację pracy wykonawcy oraz na brak możliwości weryfikacji osoby 

dzwoniącej pod kątem jej danych osobowych i czy posiada uprawnienia do składania zamówień, czy 

Zamawiający  odstąpi od zapisu dotyczącego możliwości  telefonicznego składania zamówień i wyrazi zgodę 

aby były składane one faxem, e-mailem? 

Odpowiedz. TAK 

 

Pytanie 10 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 8  poz. nr 5 - test Rota-Adeno i utworzenie z niej 

oddzielnego  pakietu, co umożliwiłoby złożenie oferty, większej liczbie wykonawców? Jeśli Zamawiający 

wyrazi zgodę, prosimy o określenie kwoty   wadium, dla tego pakietu. 

Odpowiedz. NIE 

 

Pytanie 11 
Pakiet nr 8 poz. 5 -  Czy Zamawiający wymaga aby test oferowany był w plastikowych kasetkach 

ułatwiających czystą pracę personelu oraz czy Zamawiający wymaga aby  w zestawie znalazła się pipetka do 

nakładania próbek do kasetki? 

 Odpowiedz. Dopuszcza ale nie wymaga. 

 

Pytanie 12 
Dotyczy umowy zał. 2 

§2 ust.1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na określenie terminu dostawy jako „5 dni roboczych”? 

Odpowiedz. Zamawiający wyraża zgodę w związku z czym §2 ust.1 projektu umowy (załącznik nr 1 do SIWZ 

otrzymuje brzmienie: 

„Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu odczynniki, o których mowa w  §1 częściami, na 

podstawie zamówień określających asortyment, ilość i termin dostawy przedmiotu zamówienia, nie 

przekraczający pięciu dni roboczych.” 

 

Pytanie 13 
§6 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: 

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto odczynników 

niedostarczonych w terminie, o którym mowa w §2 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia.”? 

 Odpowiedz. Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

Pytanie 14 
§13 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: 

„Strony nie przewidują możliwości zmian cen jednostkowych netto przedmiotu umowy. W przypadku zmiany 

stawki podatku VAT, do cen jednostkowych netto zostanie doliczony odpowiednio zmieniony (+/-) podatek 

VAT, obowiązujący w dniu wystawienia faktury VAT.” 

    Uzasadnienie: 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie do umowy klauzuli waloryzacyjnej w zaproponowanym przez 

nas   brzemieniu, która umożliwi dostosowanie ceny do stawki podatku zgodnej z przepisami obowiązującymi w 

chwili powstania obowiązku podatkowego. W ten sposób strony umowy o wykonanie zamówienia publicznego 
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zabezpieczą się przed skutkami zmian prawa podatkowego. Wprowadzenie do umowy klauzuli waloryzacyjnej 

będzie zgodne z duchem prawa, które wyraźnie  stwierdza, iż VAT jest podatkiem neutralnym. 

Zamawiający w obecnym brzemieniu zawarł postanowienie określające wartość umowy w sposób dla siebie 

niekorzystny. 

Po pierwsze – w przypadku obniżenia stawki podatku VAT, umowa nie wskazuje, że cena brutto winna zostać 

obniżona tak, by utrzymać cenę jednostkową netto. 

Po drugie – przy obecnym brzmieniu umowy, na wypadek podwyższenia stawki podatku VAT, Wykonawca 

zmuszony jest do obniżenia cen jednostkowych netto. Wykonawca przewidując możliwość zmiany stawki 

podatku VAT jest zmuszony uwzględnić ryzyko z tym związane i zabezpieczyć się poprzez skalkulowanie cen 

swojej oferty tak, by marża pokryła dodatkowe wydatki związane z podwyżką podatku VAT – czyli obniżeniem 

cen jednostkowych netto. Konieczność uwzględnienia ryzyka związanego ze zmianą stawki podatku VAT 

powoduje, że brak odpowiedniej klauzuli waloryzacyjnej, może wywrzeć wpływ na warunki konkurencji w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz niekorzystnie oddziaływać na wielkość składanych 

ofert. W takim bowiem przypadku prawdopodobne jest, iż wykonawcy z góry zakładać będą wzrost podatku 

VAT i zarazem cen jednostkowych brutto w ofercie, a zmiana podatku może wcale nie nastąpić w okresie 

obowiązywania umowy. Mając powyższe na uwadze, bez wątpienia, obecne brzmienie umowy jest niekorzystne 

dla Zamawiającego, który korzysta z publicznych środków finansowych – gdyż w takiej sytuacji Zamawiający 

będzie płacił zawyżoną cenę jednostkową brutto, która uwzględnia ryzyko Wykonawcy polegające na 

konieczności obniżenia cen jednostkowych netto. 

Proponujemy Państwu wprowadzenie klauzuli waloryzacyjnej, która utrzymuje ceny jednostkowe netto i nie 

wywiera w momencie zawierania umowy żadnych niekorzystnych dla Zamawiającego skutków finansowych: z 

jednej strony w przypadku obniżenia stawki podatku VAT – następuje obniżenie cen brutto; z drugiej zaś – ceny 

zaoferowane w ofercie będą odpowiednio niskie, gdyż Wykonawca nie będzie kalkulował oferty z 

uwzględnieniem konieczności obniżenia cen netto na wypadek podniesienia stawki podatku VAT, co bez 

wątpienia odniesienie pozytywny skutek na wartość kontraktu jaki zawrze Zamawiający, jako podmiot 

zobowiązany do przestrzegania ścisłej dyscypliny finansów publicznych. 

 

Odpowiedz. Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

 

Pytanie 15  

Dotyczy pakietu nr 1: 
1. Czy Zamawiajacy odstąpi od wymogu jednego praducenta dla podłoży mikrobiologicznych?  

Odpowiedz. NIE  

2. Czy Zamawiajacy wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji nr 20 do oddzielnego pakietu? 

Podział pakietu na mniejsze pozwoli na wzięcie udziału większej liczbie  Oferentów i zwiększy 

konkurencję.  

Odpowiedz. NIE 

3. Producenci testów MIC stosują zróżnicowane materiały nośne do nałożenia antybiotyku w postaci 

ciągłego gradientu stężeń. Rodzaj materiału nośnego nie ma żadnego znaczenia i wpływu na proces 

wykonania badania czy jego wynik. Jest to wyłącznie związane z techniką produkcji. Materiałem 

nośnym mogą być różne postacie celulozy, polietylenu, polichlorku winylu itp. Określenie plastik nie 

jest zatem jednoznaczne. Użycie takiego określenia w przedstawionej dokumentacji przetargowej może 

ograniczyć liczbę składanych ofert i znacząco zwiększyć cenę testu.. 

Czy Zamawiający akceptuje 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. Paski na tym podłożu są 

przystosowane do automatycznych czytników pozwalających na elektroniczne odczytanie stref 

zahamowania wzrostu i archiwizację danych.   

Odpowiedz. NIE 

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pasków nasyconych gradientem stężeń z pozycji nr 21-

36 do oddzielnego pakietu?  

Odpowiedz. NIE 

5. Zgodnie z zasadami produkcji i wytycznymi UE dotyczącymi testów diagnostycznych opis podany na 

teście  powinien zawierać nazwę produktu, nazwę producenta, datę ważności i numer serii. Informacje 
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te wystarczają każdemu producentowi i użytkownikowi na pełną identyfikację produktu. Podawanie 

innych zbędnych dla użytkownika informacji należy traktować nawet jako utrudnienie dla 

wykonującego badanie. Data rozlania podłoża podana na płytce z podłożem jest stosowana przez 

jednego z producentów jako wewnętrzna kodyfikacja serii a w wyniku postawienia takiego warunku w 

przetargu dodawanie takiej informacji jest wymuszane na innych wytwórcach. Informacja o dacie 

rozlania podłoża jest całkowicie zbędna dla użytkownika testu i niepotrzebnie prowadzi do zawyżenia 

kosztów produkcji a tym samym i ceny testu. Czy w związku z tym zamawiający zgodzi się na 

podanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, tylko wymienionych powyżej informacji bez daty 

dokonania rozlewu podłoża?   

Odpowiedz. TAK  

 

Pytanie 16 

Dotyczy pakietu nr 1 i 2: 

1. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dołączenia do oferty pozytywnej opinii Krajowego Ośrodka ds. 

Lekowrażliwości dla E-testów?   

Odpowiedz. NIE 

2. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu  dołączenia do oferty opinii laboratorium uczestniczacego w 

kontroli Polmikro?   

Odpowiedz. NIE 

 

Pytanie 17 

Dotyczy pakietu nr 2: 

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie krążków antybiotykowych (tab. nr 1) o terminie 

ważności minimum 12 miesięcy?   

Odpowiedz. NIE 

2. Czy w pozycji nr 9 (tab.2-krążki diagnostyczne) nie nastąpiła omyłka pisarska, ponieważ krążki 

nasycone nowobiocyną 5µg stosuje się do wstępnej identyfikacji Staphylococcus saprophyticus, 

natomiast do różnicowania bakterii z rodzaju Staphylococcus i Micrococcus stosuje się krążki 

diagnostyczne nasycone furazolidonem. 

Odpowiedz. TAK, nastąpiła pomyłka, test z nowobiocyną  służy do różnicowania Staphylococcus. 

 

Pytanie 18 

Dotyczy pakietu nr 4: 

1. Czy Zamawiający dopuści w poz. nr 18 - 2% dezoksycholan sodu (sole żółci) w probówkach?   

Odpowiedz. TAK 

 

Pytanie 19 

Dotyczy pakietu nr 6: 

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 1 do odzielnego pakietu? Podział pakietu na 

mniejsze pozwoli na wzięcie udziału większej liczbie  Oferentów i zwiększy konkurencję.    

Odpowiedz. NIE 

 

Pytanie 20 

Dotyczy pakietu nr 7: 

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. nr 2 testów kasetkowych indywidualnie 

pakowanych - co jest dodatkowym atutem. W tym przypadku sięgając po kolejną kasetke nie musimy 

przestrzegać określonego krótkiego terminu ważności jak w przypadku opakowań zbiorczych. Testy 

pakowane pojedyńczo należy przeprowadzić przed upływem 2 godzin od otwarcia szczelnie 

zamkniętej pojedyńczej kasetki.  

Odpowiedz. TAK 

2. Czy Zamawiajacy w pozycji nr 1 odstapi od wymogu dołączenia minutnika oraz kontroli dodatniej do 

zestawu (wymazówka)?   

Odpowiedz. TAK 

3. Czy Zamaiwiający dopuści swoistość testu z poz. 2 wynoszącą 91,67%?  

Odpowiedz. NIE 

4. Czy w pozycji nr 3 Zamawiajacy odstapi od wymogu dołączenia do zestawu minutnika, pojemnika do 

pobierania próbki oraz rękawiczek jednorazowych?   
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Odpowiedz. TAK 

5. Czy Zamawiający w poz. nr 3 dopuści zaoferowanie zestawu tylko z wewnętrzną kontrola pozytywną?  

Płytka testowa zawiera wewnętrzną kontrolę - linię kontrolną C. Pojawienie się linii kontrolnej C 

wskazuje na użycie odpowiedniej objętości próbki i właściwą migrację odczynników. Z punktu 

widzenia diagnostycznego kontrola dodatania ma sens celem sprawdzenia pozytywnej reakcji w 

obecności przeciwciał grypy. Kontrola ujemna nie wnosi żadnej informacji diagnostycznej, powoduje 

tylko dodatkową czynność laboratoryjną i zużycie dodatkowych testów. Z parametrem tym spotykamy 

się po raz pierwszy w specyfikacji przetargowej. Kontrola ujemna tym bardziej nie ma sensu 

diagnostycznego, ponieważ test zawiera wewnętrzną kontrolę poprawności wykonania testu. 

Analizując oferty handlowe róznych firm można domniemywać, że jest to parametr przypisany jakiejś 

konkretnej firmie, co jest niezgodne z z zasadą uczciwej konkurencji według przepisów ustawy Pzp.  

Odpowiedz. TAK , pod warunkiem, ze oferent zapewni możliwość  zakupu próbki kontrolnej. W 

specyfikacji Zamawiającego nie ma informacji na temat wymagania od oferentów kontroli ujemnej w 

teście.  

6. Czy Zamawiający dopuści w poz. 3 zaoferowanie testów o czułości > 99%? 

Odpowiedz: TAK, pod warunkiem, że czułość analityczne wyrażona w CFU/ml będzie zgodna z 

wymaganiami Zamawiającego zawartymi w specyfikacji. 

 

Pytanie 21 

Dotyczy pakietu nr 8: 

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 1 (część testy immunochromatograficzne) 

testu wykrywającego jedynie antygen dehydrogenazy glutaminowej, skoro wymaga zaoferowanie testu 

do wykrywania toksyn A i B Clostridium dificille w poz. 2?  

Odpowiedz: NIE 

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 1- 100 testów do wykrywania antygenu 

dehydrogenazy glutaminowej oraz 100 testów do wykrywania toksyn A i B Clostridium dificille?  

Jedno z powyższych rozwiązań pozwoliłby na złożenie ofert przez większą liczbę Wykonawców, co 

zwiększyłoby konkurencję i pozwoliło na wybór najkorzystniejszej, również cenowo, oferty.   

Odpowiedz: NIE 

3. Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 i 2 zaoferowanie testów o czułości dla C. difficile Toxin A+B > 

99%?   

Odpowiedz: TAK, pod warunkiem, że czułość  analityczna testu będzie określona względem hodowli 

tkankowej lub innej metody referencyjnej i wyrażona w ng/ml w stężeniach  określonych przez 

Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

4. Czy Zamawiający w poz. nr 3 dopuści przechwowyanie próbek w temperaturze pokojowej  

lub w lodówce (2-4 ° C) przez 5 dni przed rozpoczęciem badania?  

Odpowiedz: TAK 

5. Czy w pozycji nr 4 Zamawiajacy odstapi od wymogu dołączenia do zestawu minutnika, pojemnika do 

pobierania próbki oraz rękawiczek jednorazowych?   

Odpowiedz: TAK 

6. Czy Zamawiający w poz. nr 1,2,3,4 (testy immunochromatograficzne) dopuści zaoferowanie zestawu 

tylko z wewnętrzną kontrola pozytywną?  Płytka testowa zawiera wewnętrzną kontrolę - linię 

kontrolną C. Pojawienie się linii kontrolnej C wskazuje na użycie odpowiedniej objętości próbki i 

właściwą migrację odczynników. Z punktu widzenia diagnostycznego kontrola dodatania ma sens 

celem sprawdzenia pozytywnej reakcji w obecności przeciwciał grypy. Kontrola ujemna nie wnosi 

żadnej informacji diagnostycznej, powoduje tylko dodatkową czynność laboratoryjną i zużycie 

dodatkowych testów. Z parametrem tym spotykamy się po raz pierwszy w specyfikacji przetargowej. 

Kontrola ujemna tym bardziej nie ma sensu diagnostycznego, ponieważ test zawiera wewnętrzną 

kontrolę poprawności wykonania testu. Analizując oferty handlowe róznych firm można 

domniemywać, że jest to parametr przypisany jakiejś konkretnej firmie, co jest niezgodne z z zasadą 

uczciwej konkurencji według przepisów ustawy Pzp.   

Odpowiedz: NIE. Zamawiający oczekuje jedynie kontroli dodatniej w pozycjach 1,2,3. 

7. Czy Zamawiający w pozycji nr 1 (testy ELISA) dopusci Specyficzność testu: 99,5% i Czułość testu 

97,5%.? 

Odpowiedz: NIE. 

8. Czy Zamawiający w pozycji nr 7 (testy immunochromatograficzne) dopusci test o czułości 96,3%.? 

Odpowiedz: NIE. 
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9. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w poz- 5 testów o czułości dla Rotawirusów 100%, dla 

Adeno  90% i o specyficzności dla Rota 99%, dla Adeno 100%? 

Odpowiedz: NIE. 

 

Pytanie 22 

Dotyczy pakietu nr 13: 

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu: możliwości równoczesnego oznaczania z pomiarem PT, stężenia 

fibrynogenu bez dodatkowych odczynników i procedur? 

Odpowiedz. NIE 

 

Pytanie 23 

Dotyczy Pakietu nr 11 – Załącznik nr 1B do SIWZ - pkt. 3 
Czy Zamawiający dopuści analizator 5 DIFF aspirujący do badania 53 µl próbki w trybie 5 DIFF ( tryb CBC – 

30 µl )?  

Odpowiedz: NIE. 

 

Pytanie 24 

Dotyczy Pakietu nr 11 – Załącznik nr 1B do SIWZ - pkt 7 
Czy Zamawiający dopuści  analizator hematologiczny 5 DIFF, który do pomiaru WBC oraz ich różnicowania 

wykorzystuje cytometrię przepływową oraz barwienie cytochemiczne w oparciu o  źródło światła białego 

(polichromatycznego)?  

Połączenie elementów analizy optycznej (światło polichromatyczne) z cytochemią, umożliwia analizę 

struktury, wielkości oraz stopnia złożoności jąder komórkowych i struktur wewnątrzcytoplazmatycznych 

obwodowych komórek układu biało krwinkowego. 

Oferowany przez nas analizator dokonuje pomiaru krwinek białych w ich natywnej formie. 

Rodzaj źródła światła i konstrukcja lasera (laser półprzewodnikowy, jonowy, gazowy czy niebieski) nie mają 

wpływu na walory analityczne oraz wiarygodność uzyskanego wyniku a jedynie na koszt eksploatacji 

dzierżawionego analizatora (laser półprzewodnikowy należy do najdroższych rozwiązań w tej klasie).  

Odpowiedz: NIE. 

 

Pytanie 25 

Dotyczy Pakietu nr 11 – Załącznik nr 1B do SIWZ - pkt 8 
Czy Zamawiający dopuści analizator 5 DIFF o liniowości (bez rozcieńczenia): 

- WBC: 0 – 120 tys/µl 

- PLT: 0 – 1,9 mln/µl 

Oraz rozszerzonej liniowości po automatycznym rozcieńczeniu: 

- WBC: 0 – 550 tys/µl 

- PLT: 0 – 5,5 mln/µl  

Odpowiedz: NIE. 

 

Pytanie 26 

Dotyczy Pakietu nr 11 – Załącznik nr 1B do SIWZ - pkt 13 

Czy Zamawiający dopuści krew kontrolną konfekcjonowaną w fiolkach o poj. 3 ml ?  

Odpowiedz: TAK. 

 

Pytanie 27 

Dotyczy Pakietu nr 11 – Załącznik nr 1B do SIWZ - pkt 15 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na włączenie wyników wewnętrznej kontroli jakości do międzynarodowego 

programu KJ On- Line oferowanego przez producenta aparatu,  potwierdzone odpowiednim oświadczeniem? 

Ze względu na fakt, że międzynarodowa kontrola On-line IQAS nadzorowana jest przez SYSMEX Polska, 

tylko udział w międzynarodowym programie KJ oferowanym przez producenta aparatu pozwoli na uzyskanie 

w czasie rzeczywistym raportów statycznych dla grupy takich samych aparatów, zarówno w kraju jak i na 

świecie.  

Odpowiedz: TAK. 

 

Pytanie 28 
Dotyczy: Pakietu 12 „Paski do analizy moczu wraz z dzierżawą analizatora do badania moczu (wraz ze 
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skanerem kodów) i wpięciem go w system informatyczny występujący u zamawiającego”, poz. 2 formularza 

asortymentowo-cenowego, Załącznik nr 1 B do SIWZ: 

1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie materiału do kontroli wewnątrzlaboratoryjnej w postaci 

płynnej  na poziomie normalnym i patologicznym? Jeśli tak, to czy wyspecyfikowaną ilość pasków 

kontrolnych (pozytywnych i negatywnych) należy potraktować jako ilość wykonywanych oznaczeń 

kontrolnych i taką ilość oznaczeń zaoferować? 

Odpowiedz: TAK. 

 

2. Prosimy również o sprecyzowanie czy Zamawiający wymaga systemu kontroli jakości w oparciu o 

mocz kontrolny zgodny z międzynarodowymi zaleceniami, tzn spreparowany na bazie moczu ludzkiego 

czyli pod względem składu podobny do oznaczanej próbki? 

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.  

 

Pytanie 29 
Dotyczy: Pakietu 12 „Paski do analizy moczu wraz z dzierżawą analizatora do badania moczu (wraz ze 

skanerem kodów) i wpięciem go w system informatyczny występujący u zamawiającego”, pkt. 3 wymagań 

dotyczących pasków, Załącznik nr 1 B do SIWZ: 

1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie płynnego materiału do kontroli wewnątrzlaboratoryjnej 

pochodzącego od innego producenta niż producent pasków do analizy moczu ale kompatybilnego z 

oferowanym analizatorem?  

Odpowiedz: TAK. 

 

Pytanie 30 
Dotyczy: Pakietu 12 „Paski do analizy moczu wraz z dzierżawą analizatora do badania moczu (wraz ze 

skanerem kodów) i wpięciem go w system informatyczny występujący u zamawiającego”, pkt. 5 wymagań 

dotyczących pasków, Załącznik nr 1 B do SIWZ: 

1. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pasków do analizy moczu o innym zakresie 

czułości pól testowych niż wyspecyfikowany w ww punkcie? Pozostałe pola charakteryzują się 

wymaganym zakresem czułości. 

 

Wymagany zakres czułości pasków 
Oferowany zakres czułości pasków 

glukoza: 75-125 mg/dl 30-40 mg/dl 

ciała ketonowe (0,5-1,0 mmol/l kwasu 

acetylooctowego) 

3-6 mg/dl 

krew -150-620 µg/l hemoglobiny 0,012-0,030 mg/dl 

białko 0,15-0,3 g/l albuminy 0,12-0,18 g/l albuminy 

azotyny 13-22 µmol/jonów azotowych 0,05-0,07 mg/dl 

Leukocyty: 5-15 komórek/ µl moczu 20-25 komórek/ µl 

Urobilinogen 3,2 µmol/l 1-1,6 mg/dl 

 

Odpowiedz: TAK. 

 

Pytanie 31 
Dotyczy: Pakietu 12 „Paski do analizy moczu wraz z dzierżawą analizatora do badania moczu (wraz ze 

skanerem kodów) i wpięciem go w system informatyczny występujący u zamawiającego”, pkt. 1 wymagań 

dotyczących analizatora, Załącznik nr 1 B do SIWZ: 

1. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zaoferowania w pełni zautomatyzowanego 

analizatora moczu z automatycznym podajnikiem próbek (np. w statywach), czy analizatora moczu z 

automatycznym procesem analizy próbek (próbki podawane manualnie)? 

Odpowiedz: Zamawiający wymaga analizatora moczu z automatycznym procesem analizy próbek. 
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Pytanie 32 
Dotyczy: Pakietu 12 „Paski do analizy moczu wraz z dzierżawą analizatora do badania moczu (wraz ze 

skanerem kodów) i wpięciem go w system informatyczny występujący u zamawiającego”, pkt. 5 wymagań 

dotyczących analizatora, Załącznik nr 1 B do SIWZ: 

1. Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek zaoferowanie analizatora kalibrującego się automatycznie 

przy użyciu wewnętrznego paska kalibracyjnego oraz dodatkowo rekalibrowanego za pomocą 

zewnętrznych pasków kalibracyjnych, które będą dostarczane bezpłatnie?  

Odpowiedz: TAK. 

2. Czy Zamawiający wymaga również podglądu i wydruku danych kalibracji zawierającego wartości dla 

poszczególnych parametrów paska?  

Szczegółowy raport kalibracji daje operatorowi możliwość właściwej weryfikacji błędnego odczytu 

danego parametru i szybsze usuniecie ewentualnej przyczyny powstałego błędu.  

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.  

 

Pytanie 33 

Dotyczy pakietu nr 10: 

1.Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kilka oferowanych odczynników posiadało gwarantowany termin 

ważności po otwarciu 6 - 8 tygodni?  Jest to okoliczność niezależna od Oferenta i wynikająca z procesu 

produkcyjnego Wytwórcy.  

Odpowiedz: TAK. 

 

Pytanie 34 

Dotyczy  pakietu 21: 

1.Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w pakiecie 21 możliwe było złożenie oferty na odczynniki do oznaczeń 

ilościowych prokalcytoniny metodą chemiluminescencji, do oznaczeń na analizatorze oferowanym w pakiecie 

10? 

W formularzu cenowym zaoferowana zostanie analogiczna ilość odczynników z uwzględnieniem specyfiki 

konfekcjonowania oferowanego produktu. 

Odpowiedz: NIE. 

 

Pytanie 35 

Dotyczy wzoru umowy załącznik nr 2: 

1. Prosimy o wprowadzenie we wzorze umowy zapisu umożliwiającego zmianę ceny brutto w przypadku 

zmiany urzędowych stawek podatku VAT. 

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

Pytanie 36 
Czy w pakiecie nr 3 Zamawiający uzna za potwierdzenie posiadania wiedzy i doświadczenia w przypadku gdy 

Wykonawca wykaże wykonanie dwóch dostaw o wartości 40000,00 zł obejmujących swym zakresem dostawę 

odczynników biochemicznych wraz z dzierżawą aparatu biochemicznego. 

Odpowiedz: TAK. 

 

Pytanie 37 
Czy w pakiecie nr 8 Zamawiający uzna za potwierdzenie posiadania wiedzy i doświadczenia w przypadku gdy 

Wykonawca wykaże wykonanie dwóch dostaw o wartości 50000,00 zł obejmujących swym zakresem dostawę 

testów do wykrywania Clostridium difficile? 

Odpowiedz: TAK. 

 

Pytanie 38 
Pakiet nr 8 – Testy immunochromatograficzne, testy elisa, testy lateksowe 

a) Czy w poz 2 (testy immunochromatograficzne) Zamawiający wymaga testu jednostudzienkowego 

gdzie próg wykrywania toksyny A wynosi min 0,7 ng/ml a toksyny B min 1,25 ng/ml?   

Odpowiedz: TAK. 

b) Czy w poz 3 (testy immunochromatograficzne) Zamawiający dopuści zestaw zgodny z załączoną 

metodyką? Załącznik nr 1  

Odpowiedz: TAK. 

c) Czy w poz 4 (testy immunochromatograficzne) Zamawiający dopuści zestaw zgodny z załączoną 



 

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie 
ul. Strzelecka 2, 31 – 503 Kraków Sekretariat: tel./fax. (12) 619-86-01/10, e-mail: info@dzieciecyszpital.pl 

Konto: Pekao SA, Nr: 06 1240 4689 1111 0000 5143 2083 

metodyką? Załącznik nr 2    

Odpowiedz: TAK. 

d) Czy w poz 5, 7, 8  (testy immunochromatograficzne) Zamawiający przez kontrolę znajdującą                   

się wewnątrz testu rozumie barwną linia w obszarze „C”-kontrolnym testu?    

Odpowiedz: TAK. 

 

 

Pytanie 39 
Pakiet nr 12 – Paski do analizy moczu wraz z dzierżawą analizatora do badania moczu (wraz ze skanerem 

kodów) i wpięciem go w system informatyczny występujący u zamawiającego : 

a) Czy Zamawiający dopuści ciekły mocz kontrolny na poziomie normalnym i patologicznym tego 

samego producenta co aparat i paski w ilości pozwalającej wykonać po 156 kontroli każdego 

poziomu? 

Odpowiedz: TAK. 

b) Czy Zamawiający dopuści paski bez możliwości różnicowania krwinek wyługowanych                              

od niewyługowanych? 

Odpowiedz: NIE. 

c) Czy w pkt 5 Wymagań dotyczących pasków Zamawiający dopuści czułość analityczną pasków na 

oferowanym analizatorze na poziomie: 

1.  glukoza 1,7 mmol/l? 

2. ciała ketonowe 0,3 mmol/l 

3. krew 5 ery/ul? 

4. białko 0,22 g/l 

5. azotyny  0,8 g/l 

6. leukocyty  20 leu/ul 

7. urobilinogen 13,5 umol/l 

 bilirubina 13,7 umol/l 

 c. właściwy min wartość 1,00 

 ph min  wartość 5 

Odpowiedz: TAK. 

 d) Czy Zamawiający dopuści analizator, który nie posiada funkcji automatycznego definiowania 

barwy i klarowności moczu? 

Odpowiedz: TAK. 

 e) Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego analizatora? 

Odpowiedz: NIE. 

 f) Czy przez sformułowanie w pełni zautomatyzowany analizator Zamawiający rozumie, również 

automatyczne pobieranie próbki moczu z probówki pierwotnej? 

Odpowiedz: NIE. 

 

Pytanie 40 
Pakiet nr 15 – Drobny sprzęt laboratoryjny : 

 a) Czy w poz 1 Zamawiający dopuści probówki o poj. 5 ml i wym. 12x75mm?  

Odpowiedz: TAK. 

 b) Czy w poz 1 Zamawiający dopuści probówki o poj. 5 ml i wym. 13x75mm?  

Odpowiedz: TAK. 

 c) Czy w poz 6 Zamawiający dopuści probówki o poj. 5 ml i wym. 12x92mm?  

Odpowiedz: TAK. 

 d) Czy w poz 25 Zamawiający oczekuje pipet z podziałką do 1 czy 3 ml?  

Odpowiedz: Zamawiający oczekuje pipet z podziałką do 3 ml. 

 

Pytanie 41 
Pakiet nr 12: 

1) Czy Zamawiający dopuści materiał kontrolny w postaci ciekłej próbki moczu kontrolnego na dwóch 

poziomach (negatywnym i pozytywnym)? Czy w przypadku pozytywnej odpowiedzi Zamawiający dopuści 

materiał kontrolny od innego producenta niż paski i aparat ale rekomendowany przez niego? 

Odpowiedz: TAK. 

2) Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „w pełni zautomatyzowany analizator moczu"? 



 

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie 
ul. Strzelecka 2, 31 – 503 Kraków Sekretariat: tel./fax. (12) 619-86-01/10, e-mail: info@dzieciecyszpital.pl 

Konto: Pekao SA, Nr: 06 1240 4689 1111 0000 5143 2083 

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ. 

3) Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pasków testowych z dolnym zakresem czułości dla glukozy 

nie większym niż 50 mg/dl? 

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.  

4) Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pasków testowych z dolnym zakresem czułości dla białka nie 

większym niż 30 mg/dl? 

Odpowiedz: TAK. 

5) Czy Zamawiający dopuści paki 11 parametrowe? 

Odpowiedz: NIE. 

6) Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie analizatora umożliwiającego wybór barwy i klarowności 

moczu oraz kompensacje własnego zabarwienia moczu z poziomu oprogramowania komputerowego? 

Odpowiedz: TAK. 

7) Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie czytnika który kalibruje się za pomocą karty rejestracyjnej 

dołożonej do każdej serii pasków? 

Odpowiedz: NIE. 

 

Pytanie 42 

Dotyczy SIWZ, Punkt 6.1.1.: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca zamiast aktualnego odpisu z właściwego rejestru w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, przedstawił informację 

odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4a ustawy z 

dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym? 

Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości uruchomił w dniu 28 

czerwca 2012 roku internetową usługę pozwalającą na pobranie wydruku komputerowego aktualnych 

informacji o podmiotach wpisanych do KRS. Wydruki te mają moc zrównaną z mocą dokumentów 

wydawanych przez Centralną Informację. 

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody bowiem formę powyższego dokumentu określa Rozporządzenie 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może zadąć 

zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane ( Dz. U. Nr 226, poz. 1817). 

Zgodnie z § 2  ust. 1 pkt. 2)  wyżej powołanego Rozporządzenia Zamawiający wymaga aktualnego odpisu z 

właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do 

wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. 

 

Pytanie 43 

Dotyczy SIWZ, Projekt umowy – załącznik nr 2 do SIWZ: 

§3 ust. 3:  

Prosimy o uzupełnienie postanowienia zapisem w brzmieniu: „obowiązek ciągłości dostaw nie dotyczy 

przekroczenia przez Zamawiającego terminów zapłaty ponad 60 dni”. 

Zamawiający dokonał ograniczeń praw Wykonawcy przynależnych mu w przypadku nie wykonania 

zobowiązania Zamawiającego. Mianowicie, w przypadku braku zapłaty za dostarczoną część przedmiotu 

zamówienia Wykonawca zobowiązany jest nieprzerwanie realizować kolejne zamówienia, mimo, iż za 

poprzednie nie otrzymał zapłaty w umówionym terminie. Skoro Zamawiający zapisuje cały szereg sankcji 

wobec Wykonawcy za niewłaściwą realizację umowy, to tym bardziej nie powinien pozbawić Wykonawcy 

części jego ustawowych praw przysługujących w przypadku niewłaściwego wykonania umowy wzajemnej 

przez Zamawiającego. Zastosowanie w praktyce treści tego zapisu może zagrażać płynności finansowej 

Wykonawcy. 

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę na proponowana zmianę. W związku z czym §3 ust. 3 umowy 

otrzymuje brzmienie: 

http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=1122
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„3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw w okresie umowy. Obowiązek ciągłości 

dostaw nie dotyczy przekroczenia przez Zamawiającego terminów zapłaty ponad 60 dni.” 

 

§5 ust. 1: 

Prosimy o zmianę użytego sformułowania „od daty otrzymania” na zwrot „od daty wystawienia”. 

Dotychczasowy zapis powoduje, iż niemożliwe jest bezpośrednie ustalenie daty powstania obowiązku 

podatkowego oraz dokładne określenie początku biegu terminu płatności. 

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

§5: 

Prosimy o dodanie postanowienia w następującym brzmieniu: 

„Na wypadek zwłoki Zamawiającego w zapłacie ceny zakupu ponad 60 dni licząc od terminu zapłaty, 

Wykonawca będzie uprawniony do powstrzymania się ze spełnieniem obowiązku kolejnych dostaw do dnia 

zapłaty całości zaległych należności”. 

W stosunkach zobowiązaniowych wynikających z umów wzajemnych jest regułą, że każda ze stron, 

zobowiązując się do świadczenia, czyni to w przekonaniu, iż otrzyma ekwiwalent swego świadczenia od 

kontrahenta, dlatego też zgodnie z art. 490 KC gdy spełnienie świadczenia przez drugą stronę staje się wątpliwe 

ze względu na jej stan majątkowy, strona zobowiązana do wcześniejszego świadczenia może powstrzymać się 

z jego spełnieniem do czasu gdy druga strona zaofiaruje świadczenie wzajemne lub nie da stosownego 

zabezpieczenia. 

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę na proponowana zmianę. W związku z czym w §5 dodaje się  ust. 6 w 

brzmieniu: 

„6. Na wypadek zwłoki Zamawiającego w zapłacie ceny zakupu ponad 60 dni licząc od terminu zapłaty, 

Wykonawca będzie uprawniony do powstrzymania się ze spełnieniem obowiązku kolejnych dostaw do dnia 

zapłaty całości zaległych należności.” 

 

§6 ust. 1:  

Prosimy o zmianę ww. postanowienia projektu umowy poprzez zastąpienie użytego sformułowania „ za każdy 

dzień opóźnienia”  zwrotem „za każdy dzień zwłoki”. 

Spóźnienie oznacza uchybienie terminowi bez względu na przyczynę tego uchybienia, podczas gdy zwłoka 

(tzw. kwalifikowane opóźnienie) oznacza uchybienie terminowi spowodowane przyczynami, za które dłużnik 

ponosi odpowiedzialność. Zdaniem Wykonawcy karę umowną należy kwalifikować jako zryczałtowane 

odszkodowanie, przy czym przesłanką warunkującą zapłatę tegoż odszkodowania mogą być wyłącznie 

okoliczności, za które dłużnik (w niniejszej sprawie Wykonawca) ponosi odpowiedzialność na zasadach 

ogólnych. Z tych przyczyn kara umowna nie może być zastrzegana na wypadek niedotrzymania terminu 

wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. Stąd też Wykonawca wnosi o 

zastąpienie pojęcia: „opóźnienia” określeniem „zwłoki”. 

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

§6 ust. 4: 

Zwracamy uwagę na kwestię potrącania kar umownych z wynagrodzenia. Proponujemy usunięcie tego zapisu. 

Zasadne byłoby, aby Wykonawca znał ewentualną kwotę kary umownej przed jej potrąceniem i ewentualnie 

mógł wówczas wyrazić zgodę na jej potrącenie z wynagrodzenia. Takie automatyczne i jednostkowe 

„potrącanie” może prowadzić do licznych błędów. 

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

§6 ust. 5: 

Prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia umowy zapisem w następującym brzmieniu: 

„za wyjątkiem okoliczności, gdy zwłoka Zamawiającego w zapłacie ceny zakupu wynosi ponad 60 dni licząc od 

terminu zapłaty. Wykonawca jest  wówczas uprawniony do powstrzymania się ze spełnieniem obowiązku 

kolejnych dostaw do dnia zapłaty całości zaległych należności”. 

W stosunkach zobowiązaniowych wynikających z umów wzajemnych jest regułą, że każda ze stron, 



 

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie 
ul. Strzelecka 2, 31 – 503 Kraków Sekretariat: tel./fax. (12) 619-86-01/10, e-mail: info@dzieciecyszpital.pl 

Konto: Pekao SA, Nr: 06 1240 4689 1111 0000 5143 2083 

zobowiązując się do świadczenia, czyni to w przekonaniu, iż otrzyma ekwiwalent swego świadczenia od 

kontrahenta, dlatego też zgodnie z art. 490 KC gdy spełnienie świadczenia przez drugą stronę staje się wątpliwe 

ze względu na jej stan majątkowy, strona zobowiązana do wcześniejszego świadczenia może powstrzymać się 

z jego spełnieniem do czasu gdy druga strona zaofiaruje świadczenie wzajemne lub nie da stosownego 

zabezpieczenia. 

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

§6: 

Prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia wzoru umowy poprzez dodanie zapisu w brzmieniu: 

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową w wysokości 10% pozostałej do realizacji wartości brutto 

umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego”. 

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę na proponowana zmianę. W związku z czym w §6 otrzymuje 

brzmienie: 

„1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto odczynników nie 

dostarczonych w terminie, o którym mowa w §2 ust. 1,  za każdy dzień opóźnienia. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% pozostałej do realizacji wartości brutto 

umowy, w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z winy Wykonawcy, jak też 

w przypadku rozwiązania umowy w trybie §11 ust. 2. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową w wysokości 10% pozostałej do realizacji wartości brutto 

umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego. 

4. W przypadku gdy wysokość szkody przekroczy wartość kary umownej Zamawiający może dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia nałożonych kar umownych z faktur Wykonawcy. 

6. Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych w przypadku opóźnienia w zapłacie 

należności objętej przedmiotem niniejszej umowy.”                                                                      

 

§6:  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: 

"Łącznie wysokość kar umownych nie może przekroczyć 10% wartości umowy brutto, określonej w §4 ust. 1 

niniejszej umowy". 

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

§7:  

Prosimy o uzupełnienie postanowienia zapisem w brzmieniu: „, a zgody takiej Zamawiający nie może 

odmówić”. 

Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia swojego świadczenia przed Zamawiającym i jednocześnie udziela 

mu kredytu. Wykonawca czyni to w przekonaniu, iż otrzyma ekwiwalent tego świadczenia. Nie zrealizowanie, 

w przewidzianym w umowie terminie, obowiązku zapłaty z dostarczony towar stanowi w świetle przepisów 

Kodeksu Cywilnego niewykonanie zobowiązania. W związku z czym Wykonawca powinien mieć prawo, w 

sytuacji gdy dojdzie do naruszenia przez Zamawiającego, postanowień umownych w tym zakresie, do 

odzyskania należnego mu wynagrodzenia na drodze prawem przewidzianych środków. Jednym z tych środków 

jest prawo przeniesienia wierzytelności na osobę trzecią. Zamawiający ogranicza uprawnienia Wykonawcy w 

tym zakresie zastrzegając sobie prawo do nie wyrażenia zgody na cesję, tym samym wyłączając prawo do 

podochodzenia należnego Wykonawcy świadczenia, poza drogą przymusu sądowego. Tak skonstruowany zapis 

daje Zamawiającemu pełną swobodę i dowolność w podejmowaniu decyzji, co w istocie jest narzuceniem 

Wykonawcy uciążliwych warunków umownych w zakresie egzekwowania swoich praw. Dlatego też działając 

w ramach zasady równości praw i obowiązków stron Wykonawca prosi, o zwrot, iż zgody takiej nie można 

bezpodstawnie odmówić. 

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

§13 ust. 3: 

Wnosimy o usunięcie tego postanowienia i  dodanie zapisu w następującym brzmieniu:  

„W przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT), ceny brutto określone w 
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umowie ulegną odpowiedniej zmianie. Zmiana cen spowodowana wprowadzeniem ustawowej zmiany stawki 

podatku VAT obowiązuje od dnia wskazanego w ustawie”. 

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 44 

Dotyczy SIWZ, Umowa dzierżawy – załącznik nr 2a do SIWZ: 

 

§6 ust. 2:  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu usunięcia wad lub awarii w terminie 3 dni od dnia 

zgłoszenia?  

Oryginalne części do analizatorów sprowadzane są bezpośrednio od producenta z zagranicy. W przypadku, gdy 

zaistnieje konieczność naprawy analizatora z użyciem części zamiennych czas usunięcia awarii ulega 

stosownemu wydłużeniu o okres sprowadzenia niezbędnych do naprawy części. W związku z powyższym 

prosimy o wydłużenie okresu usunięcia usterki lub awarii do 3 dni. 

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę na proponowana zmianę. W związku z czym w §6 ust. 2 otrzymuje 

brzmienie: 

„2.W przypadku wystąpienia w okresie dzierżawy wad lub usterek w przedmiocie dzierżawy, Dzierżawca 

zawiadamia niezwłocznie Wydzierżawiającego o powstałych wadach lub usterkach, a Wydzierżawiający 

zobowiązuje się do ich bezwzględnego i bezpłatnego usunięcia w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia usterki.” 

 

§7 ust. 2: 

Prosimy o zmianę użytego sformułowania „od otrzymania” na zwrot „od wystawienia”. 

Dotychczasowy zapis powoduje, iż niemożliwe jest bezpośrednie ustalenie daty powstania obowiązku 

podatkowego oraz dokładne określenie początku biegu terminu płatności. 

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

§7: 

Prosimy o dodanie postanowienia w następującym brzmieniu: 

„Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego”. 

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

 

 

Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ wprowadzone niniejszym pismem stanowią integralną część SIWZ i 

są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Otrzymują: 

 Wykonawca, który zadał pytania 

 strona internetowa Zamawiającego 

 a/a 

 

 

 


