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Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: sukcesywne dostawy
odczynników laboratoryjnych w zakresie bakteriologii, koagulologii, immunochemii wraz z dzierżawą
analizatorów. Znak sprawy: 3/bakteriologia – koagulologia - immunochemia/15.
W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dyrekcja
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu przesyła treść pytań Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego
zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.
PYTANIA WYKONAWCY I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO
Pyt. nr 1. Dotyczy zadania nr 3, 11, 12, 13. Załącznik nr 2, 2A, 2B do SIWZ
Czy Zamawiający wyraża zgodę na dołączenie w tabeli cenowej kolumny z numerem katalogowym w celu
ułatwienia procesu realizacji umowy – składania zamówień?
Odpowiedź Zamawiającego
Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia w Formularzu cenowym kolumny z numerem katalogowym w
zadaniu nr 3, 11, 12, 13, pod warunkiem nie dokonywania innych zmian w Formularzach cenowych.
Pyt. nr 2. Dotyczy zadania nr 13, l.p. 12, Załącznik 2B1 do SIWZ
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie analizatora o jednokierunkowej komunikacji z systemem LIS
Zamawiającego. Koszt podłączenia po stronie Wykonawcy.
Odpowiedź Zamawiającego
Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania analizatora o jednokierunkowej komunikacji z system LIS
Zamawiającego. Koszt podłączenia po stronie Wykonawcy
Pyt. nr 3. Dotyczy Zadania nr 12, l.p. 6, Załącznik 2A1 do SIWZ
Czy w załączniku 2A1 w punkcie 6 jako spełnienie wymogu Zamawiający dopuści podłoża, w których istnieje
możliwość pobrania do 4 ml krwi, a więc zawiera się w tym podany zakres 0,5 – 3 ml? Objętość pobieranej krwi od
dzieci jest uzależniona od masy ich ciała i objętości krążącej krwi, więc to osoba pobierająca wraz z lekarzem
zlecającym decyduje o objętości pobieranej próbki.
Odpowiedź Zamawiającego
Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania podłoży, w których istnieje możliwość pobrania od 0,5ml
do 4 ml krwi bez uszczerbku na wykrywalności.
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Pyt. nr 4. Dotyczy Zadania nr 12, l.p. 9 i 10, Załącznik 2A1 do SIWZ
Czy w załączniku 2A1 w punkcie 9 i 10 Zamawiający dopuści podłoża zawierające równoważny do żywic czynnik
neutralizujący antybiotyki czyli kuleczki adsorbentu polimerowego?
Odpowiedź Zamawiającego
Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania podłoża zawierającego równoważny do żywic czynnik
neutralizujący antybiotyki czyli kuleczki adsorbentu polimerowego, pod warunkiem spełnienia pozostałych
wymogów punktu 9, 10 (załącznika 2A1) oraz punktu 6.4.2. SIWZ
Pyt. nr 5 Dotyczy Zadania nr 12, l.p. 1, 2, 3 i 4, Załącznik 2A do SIWZ
Czy Zamawiający dopuści system, który umożliwia hodowlę jałowych płynów innych niż krew w butelkach
tlenowych i beztlenowych w pozycji 1, 2, 3, i 4, załącznika 2A.
Odpowiedź Zamawiającego
Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania systemu, który umożliwia hodowlę:
a) w pozycji nr 1 - krwi i innych jałowych płynów w butelkach tlenowych z inhibitorem,
b) w pozycji nr 2 - krwi i innych jałowych płynów w butelkach tlenowych bez inhibitora,
c) w pozycji nr 3 - krwi i innych jałowych płynów w butelkach beztlenowych z inhibitorem,
d) w pozycji nr 4 - krwi i innych jałowych płynów w butelkach beztlenowych bez inhibitora.
Pyt. nr 6 Dotyczy Zadania nr 12, l.p. 3, Załącznik 2A1 (ocena techniczna przedmiotu zamówienia) do SIWZ
Czy Zamawiający odstąpi od punktowania w Parametrach ocenianych od punktu 3?
Dla wszystkich automatycznych systemów do posiewów krwi, podstawowe zalecenie producentów brzmi, że
pobrany materiał powinien znaleźć się jak najszybciej w aparacie. Z uwagi na to, że olbrzymia większość dodatnich
wyników uzyskiwana jest w 1 dobie inkubacji, opóźnianie zbyt długo wkładania butelek z posianym materiałem
badanym, prowadzi do niekorzystnego dla pacjenta opóźnienia wydania wyniku, a co za tym idzie późniejsze
wdrożenie terapii celowanej. Przeczy to również sensowi stosowania przez laboratorium automatycznego analizatora
do posiewów krwi, gdyż celem jego istnienia jest przyspieszenie procesu odzysku drobnoustrojów z krwi i innych
jałowych płynów i ustrojowych, a nie jego opóźnianie poprzez przechowywanie pobranych próbek poza aparatem.
Jeżeli laboratorium jest użytkownikiem automatycznego systemu do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości, w
wielu przypadkach 48 godzin jest wystarczającym czasem do wydania nie tylko wyniku z aparatu do posiewów krwi,
ale ostatecznego, kompletnego wyniku dodatniego posiewu krwi wraz z identyfikacją i antybiogramem.
Rozwiązaniem, w sytuacji braku dyżurów w pracowni mikrobiologii, jest zastosowanie łatwego w obsłudze
analizatora do posiewów krwi, który może być, w razie potrzeby, w ograniczonym zakresie obsługiwany przez
pracowników laboratorium analitycznego (wkładanie pobranych prób). W takim przypadku należałoby punktować
np. możliwość wkładania i analizowania (uzyskania wyniku dodatniego) przez aparat próbek, bez konieczności ich
wstępnej rejestracji. Taka punktacja miałaby uzasadnienie z punktu widzenia przydatności analizatora do warunków
pracy laboratorium Zamawiającego. Jednocześnie byłaby korzystna dla pacjenta. Opóźnienie spowodowane
przechowywaniem 48 godzin lub dłużej, posianego materiału poza aparatem, może być związane z dużym
opóźnieniem we wdrożeniu właściwej terapii antybiotykowej, co dla pacjentów z podejrzeniem lub rozpoznaniem
sepsy jest często kluczowe dla sukcesu lub niepowodzenia terapii.
Jeżeli Zamawiający po powyższym uzasadnieniu nie odstąpi od punktowania opóźnionego wkładania nie mniej niż
48 godzin, wnosimy aby został wprowadzony wymóg potwierdzenia przez Oferentów, tak długiego czasu
preinkubacji, instrukcją używania. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12.01.2011 w sprawie
wymagań zasadniczych oraz procedur zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (sporządzanym na
podstawiem.in. Dyrektywy 98/79 dotyczącej wyrobów medycznych) &8.7 Instrukcja używania wyrobu medycznego
do diagnostyki in vitro musi zawierać, punkt 6/ rodzaj próbki, jakiej należy użyć, oraz specjalne warunki jej
pobierania, wstępnego przygotowania oraz, jeżeli to niezbędne, warunki przechowywania i instrukcje przygotowania
pacjenta.
Odpowiedź Zamawiającego
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację punktu 3, zadania nr 12 (Załącznik 2A1) – parametry oceniane
przez Zamawiającego (ocena techniczna przedmiotu zamówienia). Zamawiający nie odstąpi od punktowania w
Parametrach ocenianych od punktu 3.
Jednocześnie Zamawiający informuję, że wszelkie czynności wykonywane w Laboratorium Centralnym są zgodę z
procedurami i przepisami obowiązującymi w Szpitalu.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że niniejsze postępowanie jest postępowaniem prowadzonym w „trybie
uproszczonym” poniżej 207 000 euro, a więc Zamawiający nie ma obowiązku żądania dokumentów na

potwierdzenie określonych wymogów. Każdy z uczestników niniejszego postępowania przetargowego jest
zobowiązany do złożenia oświadczenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu. Dlatego Zamawiający odmawia
wprowadzenia wymogu potwierdzenia przez Oferentów, czasu preinkubacji, instrukcją używania.
Pyt. nr 7 Dotyczy projektu umowy. Załącznik 6 do SIWZ.
§ 4 ust. 5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: „Faktury będą każdorazowo dostarczane wraz
z realizowanym towarem.”? Uzasadnienie: Wykonawca prosi o modyfikację zapisu ze względu na fakt, iż faktury są
wystawiane przez pracowników magazynu w chwili wyjścia towaru do Zamawiającego oraz każdorazowo dołączane
do paczki z realizowanym zamówieniem, a więc przed dokonaniem odbioru. Prosimy o przychylne ustosunkowanie
się do powyższego.
Odpowiedź Zamawiającego
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści projektu umowy w § 4 ust. 5. Jednocześnie Zamawiający
informuje, iż w przypadku gdy faktura VAT jest dostarczana bezpośrednio z dostarczanym towarem, Zamawiający
będzie akceptował taką formę dostawy faktury, ponieważ jednocześnie następuje dostawa towaru i faktury VAT.
Pyt. nr 8 Dotyczy projektu umowy. Załącznik 6 do SIWZ.
§ 4 ust. 6 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: „Zapłata nastąpi w przeciągu …. dni od dnia
prawidłowego wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę.”?
Odpowiedź Zamawiającego
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści projektu umowy w § 4 ust. 6.
Pyt. nr 9 Dotyczy projektu umowy. Załącznik 6 do SIWZ.
§ 4 ust. 7 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: „Faktura powinna być wystawiona zgodnie z
obowiązującymi przepisami, w języku polskim, sygnowana nr zamówienia lub umowy z zaznaczeniem nazwy
dostarczonego produktu (Producent i nr katalogowy).”?
Odpowiedź Zamawiającego
Tak, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści projektu umowy w § 4 ust. 6, który otrzymuje brzmienie: „Faktura
powinna być wystawiona zgodnie z obowiązującymi przepisami, w języku polskim, sygnowana nr zamówienia lub
umowy z zaznaczeniem nazwy dostarczonego produktu (Producent i nr katalogowy).”
Pyt. nr 10 Dotyczy projektu umowy. Załącznik 6 do SIWZ.
§ 7 ust. 11 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu?
Odpowiedź Zamawiającego
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie ust. 11 w § 7 treści projektu umowy.
Pyt. nr 11 Dotyczy projektu umowy. Załącznik 6 do SIWZ.
§ 8 ust. 1C – Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie odczynników
Zadanie 11 z minimalnym terminem ważności 4 miesiące?
Zadanie 12 z minimalnym terminem ważności 7 miesięcy?
Zadanie 13 z minimalnym terminem ważności poz. 3, 4, 8 – 4 miesiące, pozostałe minimum 7 miesięcy
Odpowiedź Zamawiającego
Tak, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści projektu umowy w § 8 ust. 1, który otrzymuje brzmienie:
„Okres ważności na dostarczany asortyment nie może być krótszy niż
a) w zadaniu nr 1 - od 5 do 10 tygodni,
b) w zadaniu nr 3 - od 4 do 8 tygodni,
c) w zadaniu nr 11 – 4 miesiące,
d) w zadaniu nr 12 – 6 miesięcy
e) w zadaniu nr 13 poz. 3, 4, 8 – 4 miesiące
f) w pozostałym zakresie 7 miesięcy od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego.”
Pyt. nr 12 Dotyczy projektu umowy. Załącznik 6 do SIWZ.
§ 8 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: ,,W przypadku stwierdzenia przez
Zamawiającego wadliwej partii dostarczonego towaru, Wykonawca zobowiązuje się do jego bezpłatnej wymiany w
ilościach zakwestionowanych na towar wolny od wad w terminie 7 dni od zawiadomienia. Towar niekompletny,
uszkodzony lub z terminem ważności nie zgodnym z ust. 1. Wykonawca zobowiązany jest wymienić na własny koszt

w terminie 4 dni od daty powiadomienia go o tym fakcie. Termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia
przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem.”?
Odpowiedź Zamawiającego
Tak, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści projektu umowy w § 8 ust. 3, który otrzymuje brzmienie:
„W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwej partii dostarczonego towaru, Wykonawca zobowiązuje
się do jego bezpłatnej wymiany w ilościach zakwestionowanych na towar wolny od wad w terminie 7 dni od
zawiadomienia. Towar niekompletny, uszkodzony lub z terminem ważności nie zgodnym z ust. 1. Wykonawca
zobowiązany jest wymienić na własny koszt w terminie 4 dni od daty powiadomienia go o tym fakcie. Termin
załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem..”
Pyt. nr 13 Dotyczy projektu umowy. Załącznik 6 do SIWZ.
§ 9 ust. 17 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: ,,Wykonawca oświadcza, że Zamawiający
będzie miał możliwość dokonywania zgłoszeń ewentualnych awarii urządzenia/-eń 7 dni w tygodniu, 24 godziny na
dobę w formie elektronicznej (e-mail) lub za pomocą faksu. Zgłoszenia telefoniczne będą się odbywać w godzinach
pracy autoryzowanego serwisu Wykonawcy.”?
Odpowiedź Zamawiającego
Tak, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści projektu umowy w § 9 ust. 17, który otrzymuje brzmienie:
„Wykonawca oświadcza, że Zamawiający będzie miał możliwość dokonywania zgłoszeń ewentualnych awarii
urządzenia/-eń 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę w formie elektronicznej (e-mail) na adres
…………………………………………………,
i/lub
za
pomocą
faksu
na
numer
…………………………………………., i/lub telefonicznej na numer ……………………………….. . Zgłoszenia
telefoniczne Zamawiający będzie miał możliwość dokonywania w godzinach pracy autoryzowanego serwisu
Wykonawcy. (podać godziny i dni tygodnia czasu pracy autoryzowanego serwisu Wykonawcy …………………….).
Zgłoszenie ewentualnych awarii dokonane zgodnie z powyższym zapisem, będzie uważane za skuteczne.”
Zamawiający jednocześnie informuje, iż w związku z modyfikacją zapisu § 9 ust. 17 treści projektu umowy,
dokonuje wykreślenia ust. 18 w § 9 projektu umowy.
Pyt. nr 14 Dotyczy projektu umowy. Załącznik 6 do SIWZ.
§ 9 ust. 19 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: ,,Wykonawca oświadcza, że czas
przystąpienia do naprawy danego urządzenia nie będzie dłuższy niż 48 godz. w dni robocze od dnia zgłoszenia
awarii.”?
Odpowiedź Zamawiającego
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści projektu umowy w § 9 ust. 19.
Pyt. nr 15 Dotyczy projektu umowy . Załącznik 6 do SIWZ.
§ 9 ust. 19 – Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na zmianę z pytania poprzedniego to czy Zamawiający wyraża
zgodę na modyfikację zapisu na: ,,Wykonawca oświadcza, że czas przystąpienia do naprawy danego urządzenia nie
będzie dłuższy niż 24 godz. w dni robocze od dnia zgłoszenia awarii.”?
Odpowiedź Zamawiającego
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści projektu umowy w § 9 ust. 19.
Pyt. nr 16 Dotyczy projektu umowy. Załącznik 6 do SIWZ.
§ 9 ust. 21 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: ,,W przypadku 3 (trzech) powtarzających się
awarii urządzenia w ciągu 4 (czterech) miesięcy lub 2 (dwóch) awarii urządzenia w ciągu miesiąca, Zamawiającemu
przysługuje możliwość żądania wymiany analizatora na sprawny tego samego typu w terminie 3 (trzech) dni od daty
zgłoszenia ostatniej awarii.
Odpowiedź Zamawiającego
Tak, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści projektu umowy w § 9 ust. 21, który otrzymuje brzmienie:.
„W przypadku 3 (trzech) powtarzających się awarii urządzenia w ciągu 4 (czterech) miesięcy lub 2 (dwóch) awarii
urządzenia w ciągu miesiąca, Zamawiającemu przysługuje możliwość żądania wymiany analizatora na sprawny tego
samego typu w terminie 3 (trzech) dni od daty zgłoszenia ostatniej awarii.”
Pyt. nr 17 Dotyczy projektu umowy. Załącznik 6 do SIWZ.
§ 10 ust. 1 lit. a – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: ,,zwłokę w dostarczeniu partii towaru
w wysokości 0,5 % wartości brutto zamówionego a nie dostarczonego towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jeśli
zwłoka trwała nie dłużej niż 7 dni i 1 % wartości brutto nie dostarczonego towaru za każdy następny dzień zwłoki.
Jeżeli zwłoka będzie trwała dłużej niż 30 dni, to Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy z winy
Wykonawcy i zastosowania kary wynikającej z zapisu § 10 pkt. 1 ppkt. e).”?

Uzasadnienie: Kara winna być liczona od części nienależytej realizacji zamówienia. Jeśli np. Wykonawca dostarczy
9 z 10 opakowań w terminie, a z uwagi na chwilowy brak asortymentu w magazynie 1 opakowanie dostarczy z
jednodniowym opóźnieniem, to kara umowna liczona od wartości całego zamówienia jest karą nieuzasadnioną.
Prosimy, by kara ta była liczona od faktycznie dostarczonego towaru z opóźnieniem.
Odpowiedź Zamawiającego
Tak, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści projektu umowy w § 10 ust. 1 lit. a, który otrzymuje brzmienie:
,,zwłokę w dostarczeniu partii towaru w wysokości 0,5 % wartości brutto zamówionego a nie dostarczonego towaru
za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jeśli zwłoka trwała nie dłużej niż 7 dni i 1 % wartości brutto nie dostarczonego
towaru za każdy następny dzień zwłoki. Jeżeli zwłoka będzie trwała dłużej niż 30 dni, to Zamawiający ma prawo do
odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy i zastosowania kary wynikającej z zapisu § 10 pkt. 1 ppkt. e).”
Pyt. nr 18 Dotyczy projektu umowy. Załącznik 6 do SIWZ.
§ 10 ust. 1 lit a – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 0,3%?
Odpowiedź Zamawiającego
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie wysokości kary umownej do 0,3%.
Pyt. nr 19 Dotyczy projektu umowy. Załącznik 6 do SIWZ.
§ 10 ust. 1 lit e – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: ,,odstąpienie lub wypowiedzenie przez
Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 5 %
niezrealizowanej części wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 2.”? Uzasadnienie: W przypadku
odstąpienia od umowy na etapie np. zrealizowania umowy w 90%, kara ta winna być liczona od części, której
Wykonawca nie zrealizował. Kara liczona od wartości całej umowy, staje się wówczas nieadekwatna do
ewentualnego uchybienia Wykonawcy.
Odpowiedź Zamawiającego
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści projektu umowy w § 10 ust. 1 lit. e.

Z poważaniem

