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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr A.272.3.2022 w trybie 
podstawowym bez negocjacji na „Dostawę testów, surowic i krążków antybiogramowych 

dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie na rok 2022” 
 

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie informuje, że  

w przedmiotowym postępowaniu przetargowym wpłynęły pytania dotyczące Specyfikacji 

Warunków Zamówienia. Zgodnie z treścią art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – 

Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.zm.) Zamawiający 

przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami: 

Pytanie nr 3: (dotyczy: formularz oferty) 
 
Formularz oferty – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisów dotyczących 

pakietów na które wykonawca nie będzie składał oferty.  
 

Odpowiedź na pytanie nr 3: Zamawiający  wyraża zgodę. 
 
 
Pytanie nr 4: (dotyczy: zadanie 13, poz. 13, 25, 22, 23, 20, 24) 
 
Zadanie 13 – Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie odczynników z następującymi 
terminami ważności: 
– pozycja 13 – min. 4 miesiące od daty dostawy 
– pozycja 25 – min. 5 miesięcy od daty dostawy 
– pozycje 22 i 23 – min. 6 miesięcy od daty dostawy 
– pozycje 20 i 24 – min. 7 miesięcy od daty dostawy 
Pozostałe pozycje zgodnie z SWZ.  
Uzasadnienie: ze względu na skład, komponenty i system produkcji odczynników – nie 
można określić terminu ważności oferowanego asortymentu na podany w SWZ. Oferowane 
terminy ważności zostały podane zgodnie z zaleceniami producenta. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 4: Zamawiający  wyraża zgodę. Odpowiedź na to pytanie będzie 
przedmiotem modyfikacji SWZ. 
 
 
Pytanie nr 5: (dotyczy: zadanie 13) 
 
Zadanie 13 – Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dołączenia deklaracji zgodności CE 
(wykonawca dołączy do oferty oświadczenie o posiadaniu w/w dokumentów), certyfikatów 
kontroli jakości, instrukcji oraz kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i zgodzi się na 
samodzielne pobranie dokumentów? 
Uzasadnienie: W ofercie Wykonawca przedstawi adres strony internetowej, na której będą 
znajdowały się instrukcje wykonania testów/ulotki informacyjne oraz karty charakterystyk 



substancji niebezpiecznych w języku polskim, deklaracje zgodności oraz aktualne certyfikaty 
kontroli jakości do danych serii odczynników, dostępne bezpłatnie dla Zamawiającego 
całodobowo. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 5: Zamawiający  wyraża zgodę. Odpowiedź na to pytanie będzie 
przedmiotem modyfikacji SWZ. 
 
 
Pytanie nr 6: (dotyczy: zadanie 13) 
 
Zadanie 13 – Czy Zamawiający zgodzi się na rozszerzenie tabeli asortymentowo-cenowej o 
kolumnę z ceną netto za opakowanie oraz nr katalogowym oferowanego produktu w celu 
przyspieszenia oraz minimalizacji błędów procesu realizacji zamówień. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 6: Zamawiający  już dokonał modyfikacji tabeli w odniesieniu do 
pytań z cz.1. 
 
Pytanie nr 7: (dotyczy: umowa §3 ust.6 pkt c) 
 
§3 ust. 6 pkt c – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na udostępnienie bezpłatnej strony 
internetowej Wykonawcy z której samodzielnie można pobrać metodykę wykonania 
przedmiotu zamówienia? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 7: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
 
Pytanie nr 8: (dotyczy: umowa §3 ust.8) 
 
§3 ust.8 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:  
,,Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do ustosunkowania się drogą telefoniczną lub e-mail 
do zgłoszonej reklamacji w terminie nie dłuższym niż 4 dni robocze od momentu wskazania 
przez Zamawiającego wad towaru lub jego niezgodności ilościowej. Do komunikacji po stronie 
Zamawiającego w ww. zakresie wskazuje się Annę Matecką, tel. 91/462-40-60 wew. 111, e- 
mail: anna.matecka@sanepid.gov.pl, natomiast po stronie Wykonawcy: ……………………………., 
tel. ……………………….., e-mail: …………………………………………………………………”? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 8: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 9: (dotyczy: umowa §5 ust.1 lit. b) 
 
§5 ust. 1 lit. b – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 
wysokości 5% wartości brutto zamówionej części (partii towaru) - w przypadku stwierdzenia 
przez Zamawiającego jej niezgodności w enumeratywnie wskazanym zakresie?  
 
Odpowiedź na pytanie nr 9: Zamawiający nie wyraża zgody.  
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Pytanie nr 10: (dotyczy: umowa §5 ust.1 lit. c) 
 
§5 ust. 1 lit. c – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:  
,, 10% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy za odstąpienie albo 
rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 10: Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
 
Pytanie nr 11: (dotyczy: pakiet nr 9, pozycja 1 i2) 
 
Dotyczy Pakiet nr 9, pozycja nr 1 i 2: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu 

równoważnego w postaci paska bibuły nasączonego sporami w bardziej profesjonalnym 

opakowaniu z papieru pergaminowego zabezpieczającego przed kontaminacją? 

 
Odpowiedź na pytanie nr 11: Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
 
 
Pytanie nr 12: (dotyczy: pakiet nr 4) 
 
Dotyczy PAKIET NR 4 SUROWICE DIAGNOSTYCZNE 
 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie surowic z krótszym terminem ważności niż 
12 miesięcy licząc od daty dostawy w przypadku gdy producent – firma Sifin w chwili złożenia 
zamówienia przez Zamawiającego nie będzie posiadać na stanie magazynowym surowic z 
wymaganym terminem? Każdorazowo Wykonawca po przyjęciu zamówienia poinformuje 
Zamawiającego o dostępnych aktualnie najdłuższych datach ważności surowic.  
 
Odpowiedź na pytanie nr 12: Zamawiający wyraża zgodę na skrócenie terminu ważności 
surowic, ale termin ważności surowic to minimum 9 miesięcy od momentu dostawy do 
Zamawiającego. Odpowiedź na to pytanie będzie przedmiotem modyfikacji SWZ. 
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