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wg rozdzielnika 

 

NR POSTĘPOWANIA: DZP.272-7/14 

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawę odczynników laboratoryjnych". 

 

 

 

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 (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z 

późn. zm.) udziela odpowiedzi na następujące pytania: 

 

 

Dotyczy Pakietu nr 1: 

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podział pakietu na podłoża, paski z gradientem stężeń antybiotyków i 

testy? Takie rozwiązanie pozwoli na udział większej liczbie Oferentów, a Zamawiającemu pozwoli 

uzyskać bardziej konkurencyjne ceny.  

Odpowiedz. Zamawiający nie wyraża zgody.  

2. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu jednego producenta wszytskich podłoży?  

Odpowiedz. Zamawiający nie wyraża zgody.  

3. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w poz. 19 i 22 podłoży pochodzących od innego producenta?  

Odpowiedz. Zamawiający nie wyraża zgody.  

4. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przedłożenia próbek dla poz. 22?  

Odpowiedz. Zamawiający nie wyraża zgody.  

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pasków z gradientem stężeń antybiotyków wykonanych z 

celulozy? Paski te dokładnie przylegają do powierzchni agaru, a rodzaj nośnika zapobiega tworzenia się 

pęcherzyków powietrza, które mogą zaburzać równomierne przenikanie antybiotyku do podłoża.  

Odpowiedz. Zamawiający nie wyraża zgody.  

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 25 testu do jednoczesnej identyfikacji i oznaczania 

lekowrażliwości grzybów?  

Odpowiedz. Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

Dotyczy Pakietu nr 4: 

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 3 i 4 testów według załączonych metodyk?  * 

Odpowiedz. Zamawiający nie wyraża zgody.  

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 5 testu jakościowego z punktem odcięcia 50 g/g 

kału?  

Odpowiedz. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 

 

Dotyczy pakietu nr 1 

1. Czy Zamawiający w pozycji 24 dopuści paski bibułowe z gradientem stężeń antybiotyków do wykrywania 

mechanizmów oporności?  

Odpowiedz. Zamawiający nie wyraża zgody.  

2. Czy Zamawiający w pozycji 25 dopuści zaoferowanie manualnego testu do oznaczania lekowrażliwości i 

identyfikacji grzybów?  

Odpowiedz. Zamawiający nie wyraża zgody.  

3. Czy Zamawiający wydzieli pozycję 26 i utworzy oddzielny pakiet, co pozwoli złożyć ofertę szerszemu 

gronu wykonawców?  

Odpowiedz. Zamawiający nie wyraża zgody.  
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Dotyczy pakietu nr 2 

1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pozycji nr 2 podłoża w probówce o wymiarach 15*16*95 mm 

bez korka ( z korkiem 15*16*107 mm)? Według informacji od producenta densytometru zaproponowane 

probówki będą kompatybilne z posiadanym przez Państwa urządzeniem.  

Odpowiedz. Zamawiający wyraża zgodę.  

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycjach 3-5 podłóż w probówkach zamiast w 

ampułkach?  

Odpowiedz. Zamawiający wyraża zgodę.  

3. Czy Zamawiający wydzieli pozycje nr 6 i utworzy z niej oddzielny pakiet, co umożliwi złożenie oferty 

większej liczbie wykonawców?  

Odpowiedz. Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

 Dotyczy pakietu nr 5 

1. Czy Zamawiający wydzieli pozycje nr 5 z pakietu i utworzy z niej oddzielny pakiet, co umożliwi złożenie 

oferty większej liczbie wykonawców?  

Odpowiedz. Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

Dotyczy SIWZ 

1. Czy Zamawiający w pkt. 3 ppkt 3.3 stawiając zapis: 

Dostawy wraz z wniesieniem i rozładowaniem towaru odbywać się będą do laboratorium medycznego w 

siedzibie Zamawiającego miał na myśli dostarczenie i rozłożenie na półce w laboratorium towaru  przez 

kuriera? Jeżeli tak czy odstąpi od tego wymogu, ponieważ nie ma firmy kurierskiej na rynku, która 

świadczy takie usługi. Natomiast w przypadku dostawy do laboratorium ,,do rąk własnych” jest to jak 

najbardziej możliwe. W związku z powyższym proszę o doprecyzowanie zapisu i wyjaśnienie. 

Odpowiedz. Zamawiający informuje, iż chodzi o dostawę do laboratorium do rak własnych.  

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie w formularzu oferty tylko tych pakietów, na które 

Wykonawca będzie składał ofertę? Pozostałe części zostaną usunięte 

Odpowiedz. Zamawiający wyraża zgodę.  

 

Dotyczy pakietu nr 1 

1. Pakiet 1  Poz. 12 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie płytki typu Count-Tact  jak w 

załączonej metodyce? (załączona metodyka podłoża CounTact do badania czystości mikrobiologicznej 

powierzchni) ** 

Odpowiedz. Zamawiający wyraża zgodę.  

2. Pakiet 1 Warunki graniczne pkt 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby skład podłoża nie znajdował się 

na certyfikacie a w oryginalnej metodyce do każdego podłoża? 

Uzasadnienie: Obecnie tylko jeden wykonawca posiada w swoich certyfikatach składy podłoży, co w 

mikrobiologii klinicznej nie jest wymagane tak jak w mikrobiologii przemysłowej.  

Odpowiedz. Zamawiający wyraża zgodę.  

3. Pakiet 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty ulotek / metodyk w formie 

elektronicznej lub papierowej podpisanej tylko na pierwszej tytułowej stronie?  

Odpowiedz. Zamawiający wyraża zgodę.  

4. Pakiet 1 Warunki graniczne pkt 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby na nadruku na płytce 

znajdowała się godzina rozlania oraz data ważności? 

Uzasadnienie: Data ważności podłoża jest kluczową informacją dla użytkownika, znacznie ważniejszą 

niż data rozlania płytki, ponieważ producent ponosi odpowiedzialność za produkt  do daty ważności, 

umieszczonej na nadruku na dnie płytki.  

Odpowiedz. Zamawiający wyraża zgodę.  

5. Pakiet 1 Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku SIWZ: Warunki graniczne dla podłoży 

gotowych na płytkach punkt 14, jeśli Wykonawca dołączy do oferty wybrane przykładowe certyfikaty 

kontroli jakości np. dla 2-4 pozycji? 

Uzasadnienie: aktualne certyfikaty będą dostarczane wraz z każdą serią oferowanego odczynnika  

Odpowiedz. Zamawiający wyraża zgodę.  

6. Pakiet 1 Czy Zamawiający wymaga aby podłoża  i paski  z gradientem stężeń pochodziły od jednego 

producenta, co pozwoli na zachowanie tej samej jakości przy wykonywaniu badań  z wykorzystanie 

pasków (poz 24) nakładanych na płytki do antybiogramów?  
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Odpowiedz. Zamawiający wyraża zgodę.  

7. Pakiet 1 Czy Zamawiający odstąpi od możliwości składania zamówień telefonicznie? 

Uzasadnienie: Ze względu na wewnętrzną organizację pracy wykonawcy oraz na brak możliwości 

weryfikacji osoby dzwoniącej pod kątem jej danych osobowych oraz posiadania przez nią uprawnień 

do składania zamówień - zwracamy się z prośbą o odstąpienie od zapisu dot. możliwości składania 

zamówień telefonicznie  

Odpowiedz. Zamawiający wyraża zgodę.  

 

Dotyczy pakietu nr 5 

1. Pakiet 5 poz. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 5  i utworzenie z niej osobnego 

pakietu, co pozwoli na wystartowanie w pakiecie większej liczbie Wykonawców i zwiększy 

konkurencyjność postępowania?   

Odpowiedz. Zamawiający nie wyraża zgody.  

2. Czy w poz 1 (testy immunochromatograficzne) Zamawiający dopuści kasetkowy test immunoenzymatyczny? 

Odpowiedz. Zamawiający wyraża zgodę.  

3. Czy w poz 4 (testy immunochromatograficzne) Zamawiający dopuści test o wykrywalności antygenu H.pylori  na 

poziomie 32 ng/ml? 

Odpowiedz. Zamawiający wyraża zgodę.  

4. Czy w poz 4 (testy immunochromatograficzne) Zamawiający dopuści test bez możliwości wykonywania 

oznaczeń z próbki zamrożonej? 

Odpowiedz. Zamawiający wyraża zgodę.  

5. Czy w poz 4 (testy immunochromatograficzne) Zamawiający dopuści test bez bez kontroli dodatniej, lecz z 

wewnętrzną kontrolą testu? 

Odpowiedz. Zamawiający wyraża zgodę.  

6. Czy w poz 8 (testy immunochromatograficzne) Zamawiający wymaga testu wykrywającego przeciwciała 

Treponema pallidum w klasach IgA, IgM, IgG? 

Odpowiedz. Nie. 
7. Czy w celu potwierdzenia zgodności oferowanego asortymentu w Pakiecie nr 5 z wymogami SIWZ Zamawiający 

wymaga przedłożenia wraz z ofertę metodyk wykonania testów? 

Odpowiedz. Tak.  

 
Dotyczy pakietu nr 3 

1. dot. Załącznik nr 1B do SIWZ (DZP.272-7/14) Pakiet nr 3 Podłoża transportowo-wzrostowe poz. Nr 4 

Podłoża do hodowli drobnoustrojów u pacjentów pediatrycznych oraz w płynie mózgowo - 

rdzeniowym ( mała ilość materiału) 

Czy  Zamawiający  wymaga  zaoferowania  podłoży  pediatrycznych umożliwiających  pobranie 

niewielkiej ilości materiału już  od 0,5 ml - zarówno krwi  jak i sterylnych płynów ustrojowych w tym 

PMR, co ma  szczególne znaczenie  w przypadku diagnostyki sepsy meningokokowej. 

Odpowiedz. Tak 
 

2. dot. Załącznik nr 1B do SIWZ (DZP.272-7/14) Pakiet nr 3 – Parametry graniczne - Podłoża 

dostosowane do próżniowego pobierania krwi bezpośrednio do butelek za pomocą specjalnych 

zestawów - (uchwyt + wężyk + igła motylkowa ) - kompatybilność butelek z systemami próżniowymi 

pobierania krwi dostępnymi na rynku (brak konieczności stosowania przekładek, adapterów). 

Czy Zamawiający ma na myśli kompatybilność oferowanych podłoży przy użyciu standardowych 

uchwytów o szer. 16 mm, rutynowo stosowanych przy pobieraniu krwi metodą próżniową? 

Odpowiedz. Tak. 

 
Dotyczy projektu umowy 

1. §2 ust. 1 – Czy Zamawiający wyrażą zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 7 dni roboczych? 

Odpowiedz. Zamawiający nie wyraża zgody.  

2. §6 ust. 1 – Czy Zamawiający wyrażą zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 1,5%? 

Odpowiedz. Zamawiający nie wyraża zgody.  

3. §6 ust. 1 – Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, czy wyrazi zgodę na obniżenie 

wysokości kary umownej do 3%? 

Odpowiedz. Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary do 4%.  

4. §6 ust. 2 – Czy Zamawiający wyrażą zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 5%? 
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Odpowiedz. Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary do 8%.  

5. §6 ust. 3 – Czy Zamawiający wyrażą zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 5%? 

Odpowiedz. Zamawiający nie wyraża zgody.  

6. §13 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie po kropce sformułowania w brzmieniu: 

,,Powyższa zmiana nie jest zmianą umowną i nie wymaga od Stron konieczności składania 

dodatkowych oświadczeń.”? 

Odpowiedz. Zamawiający nie wyraża zgody.  

7. §13 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie po kropce sformułowania w brzmieniu: ,,Z 

zastrzeżeniem §13 ust. 3”? 

Odpowiedz. Zamawiający nie wyraża zgody.  

8. W nawiązaniu do zapisów SIWZ, sugerujących konieczność uwzględnienia w cenie oferty wszystkich 
kosztów związanych z realizacja zamówienia, zwracamy się z prośbą o podanie prognozowanej ilości 
zamówień, składanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 
Powyższe stanowi niezbędne informacje, konieczne do właściwego przygotowania oferty przetargowej 
w zakresie dokonania właściwej wyceny asortymentu w koszt którego Wykonawcy powinni 
wkalkulować koszt wykonywanych dostaw. 
Dodatkowo wnosimy o wprowadzenie do projektu umowy zapisu o następującym brzmieniu: 

„Zamawiający oświadcza, że w trakcie realizacji umowy przewiduje realizacje maksymalnie …. dostaw 
miesięcznie, co daje liczbę ….. dostaw przez pełen okres obowiązywania niniejszej umowy.  
W przypadku złożenia większej ilości zamówień od ilości prognozowanych w okresie miesięcznym, 
Zamawiający wyraża zgodę na realizację zamówienia w terminie dostosowanym do prognoz.” 

Odpowiedz. Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższą propozycję zmian zapisu 

projektu umowy. Ponadto Zamawiający informuje, iż nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na pytanie 

bowiem ilość zamówień  uzależniona jest od rodzaju odczynników jak również przepływu pacjentów 

w Szpitalu.  
 

Dotyczy projektu umowy dzierżawy § 6 ust. 2, 3 i 4  

1. Czy Zamawiający mógłby zmodyfikować brzmienie § 6 ust. 2, 3 i 4, formułując go w następujący 

sposób: 

Naprawa Analizatora nastąpi w możliwie krótkim terminie, nie dłuższym jednak niż 5 dni roboczych, 

przy czym czas reakcji serwisu po zgłoszeniu w formie pisemnej awarii / uszkodzenia Analizatora 

wynosi 48 godziny w dni robocze, licząc od otrzymania zawiadomienia o zaistniałej awarii / 

uszkodzeniu; za reakcję serwisową uważa się przy tym również kontakt telefoniczny/mailowy 

przedstawiciela serwisu. 

W przypadku nie wyrażenia zgody na powyższe, prosimy o wpisanie do umowy osoby/osób 

upoważnionej/-ych przez Zamawiającego wraz z jej/ich numerem/-ami kontaktowych/-mi, która/-e 

będzie/będą w stanie: 

1) zapewnić przedstawicielowi serwisu stałego dostępu do Analizatora w soboty i niedziele oraz dni 

świąteczne w godz.: od 8
00

 do 16
00

; 

2) dokonać w czasie wskazanym w pkt 1 powyżej, pisemnego, merytorycznego potwierdzenia przez 

użytkownika pełnej sprawności Analizatora po naprawie; 

3) dokonać w czasie wskazanym w pkt 1 powyżej, formalnego, pisemnego wykonania skutecznej 

naprawy Analizatora. 

Wymagany minimalny termin na reakcję jest wyjątkowo krótki, co może powodować w 

sytuacjach wyjątkowych jego przekraczanie. Należy mieć bowiem na uwadze, że naprawa dotyczy 

urządzeń specjalistycznych o wysokim stopniu zaawansowania technologicznego, wobec czego 

sprowadzenie niektórych części zamiennych lub przygotowanie się do niej w czasie tak krótkim, jak 

proponowany przez Zamawiającego, jest w zasadzie niewykonalne. 

Urealnienie tego wymogu pozwoliłoby Wykonawcom racjonalnie zaplanować działania 

serwisowe, co prowadziłoby do zwiększenia efektywności samej naprawy urządzeń i znacząco 

wpłynęłoby na obniżenie ostatecznej ceny oferowanego urządzenia.  
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Odpowiedz. Zamawiający wyraża zgodę na następujące zmianę projektu umowy dzierżawy w zakresie 

§ 6 ust. 2 i 3: 

 „1. 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 4 dni 

roboczych od dnia zgłoszenia usterki. 

 2. Czas reakcji Wydzierżawiającego na zgłoszenie awarii wynosi maksymalnie 48 godzin w dni 

roboczych.” 

 

2. Ze względu na możliwość ustawowej zmiany stawki podatku VAT w trakcie obowiązywania umowy 

przetargowej, prosimy o wprowadzenie zapisu umożliwiającego zmiany cen brutto produktów 

będących przedmiotem umowy od dnia wejścia z życie aktu prawnego zmieniającego wysokość stawki 

VAT. 

Zaznaczamy jednocześnie, że w takim przypadku cena netto produktów będących przedmiotem umowy 

nie uległaby zmianie. 

Odpowiedz. Zamawiający wyraża zgodę na powyższą propozycję zmian w związku z czym modyfikuje 

treść § 7 poprzez dodanie do cytowanego paragrafu ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Strony przewidują możliwości podwyższenia czynszu dzierżawy, o którym mowa w ust. 1 w 

przypadku podwyższenia stawek podatku VAT.” 

 

 

Ponadto Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, modyfikuje SIWZ 

w następującym zakresie:  

1) Pkt. 10.10. SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 

„Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, gwarantującej zachowanie poufności i jej nienaruszalność do 

terminu otwarcia ofert.  Kopertę należy oznakować w niżej  podany sposób: 

a)  nazwa i adres Wykonawcy, 

b) adresat: „Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, ul. 

Strzelecka 2, 31 – 503 Kraków, z napisem: Dostawa odczynników laboratoryjnych, znak 

sprawy: DZP.272-7/14, nie otwierać przed 22.05.2014r., przed godziną 10.00” 

 

2) Pkt.11.1 SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 

„Ofertę należy złożyć w terminie do 22.05.2014r. do godz. 9.30 w Biurze Dyrekcji Wojewódzkiego 

Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie, ul. Strzelecka 2, 31 – 503 Kraków”. 

 

3) Pkt.11.2 SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 

„Otwarcie złożonych ofert nastąpi dnia 22.05.2014r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego tj. w Sali 

Konferencyjnej przy ul. Strzeleckiej 2  w Krakowie”. 

 

 

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

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

 

 

Otrzymują: 

 Wykonawcy, którzy zadali pytania 

 strona internetowa Zamawiającego 

 a/a 

 

 

Załączniki: 

 Metodyki 


