
 

 

 

Kraków, dn. 15.11.2022 r. 
 

wg rozdzielnika 
 
 

NR POSTĘPOWANIA: DZP.271-39/22 
Przetarg nieograniczony pn. „Sukcesywna dostawa odczynników” 

 
ODPOWIEDZI NA PYTANIA_2 I ZMIANA TREŚCI SWZ_3 

  
I. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie działając na podstawie 
art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na 
następujące pytania: 
 

PYTANIA II  
 

Pytanie 1 – dotyczy SWZ , Dział XV, pkt 3.1.2.  Kryterium 2 – Termin dostawy. 
Prosimy o potwierdzenie, iż termin dostawy sukcesywnej powinien być  podany w dniach roboczych. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że termin dostawy powinien być  podany w dniach 
roboczych. 
 
Pytania do Pakietu nr 4 
Pytanie 2 – dotyczy załącznika nr 2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia. 
Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga uwzględnienia w formularzu cenowym 
materiałów kontrolnych? 
Odpowiedź:  Zamawiający wymaga. W związku z powyższym Zamawiający zmienia załącznik nr 2 
do SWZ – opis przedmiotu zamówienia w zakresie Pakietu nr 4 i nadaje mu brzmienie jak w 
załączeniu do niniejszego pisma. 
 
Pytania do Pakietu nr 9  
Pytanie 3 – dotyczy załącznika nr 2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia, Tabela 3. Wymagania, 
pkt 9. 
Czy Zamawiający wymaga zapewnienia udziału w zewnętrznym programie kontroli jakości dla 
wszystkich parametrów wymienionych w tabeli nr 1 „Odczynniki”? 
Odpowiedź: Nie. 

Pytanie 4 – dotyczy załącznika nr 2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia, Tabela 3. Wymagania, 
pkt 10. 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynników, kalibratorów i materiałów kontrolnych 
z min. 4 miesięcznym terminem ważności? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 
 

 

 



 

 

 

Pytanie 5 – dotyczy załącznika nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Tabela 3. Wymagania, 
pkt 7. 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora z minimum 25 pozycjami na odczynniki 
chłodzone w temperaturze 11-15°C? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie. 
 
Pytanie 6 – dotyczy załącznika nr 2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia, Tabela 3. Wymagania 
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania stacji uzdatniania wody? 
Odpowiedź: Tak. Jednocześnie Zamawiający zmienia treść SWZ w zakresie Pakietu nr 9 załącznika 
nr 2 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia i nadaje mu brzmienie jak w załączeniu do niniejszego 
pisma. 
 
Pytania do wzoru Umowy 
Pytanie 7 – dotyczy załącznika nr 4 do SWZ – Wzór umowy 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną? Jeżeli tak, to prosimy o 
podanie adresu email, na który takie dokumenty będą mogły być wysyłane. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie. W związku z tym:  
- w załączniku nr 4 do SWZ (wzór umowy) w §5 dodaje się punkt nr 6, który otrzymuje brzmienie: 
„Wykonawca może przekazać Zamawiającemu fakturę w formacie „PDF” drogą elektroniczną na 
adres e-mail: info@dzieciecyszptal.pl”  
 
Pytanie 8 – dotyczy załącznika nr 4 do SWZ – Wzór umowy. 
Zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych art. 12 ust. 4: 
Wyrób, system lub zestaw zabiegowy przeznaczony do stosowania przez użytkowników niebędących 
laikami oraz wyrób, system lub zestaw zabiegowy udostępniony w celu używania przez użytkowników 
niebędących laikami ma deklarację zgodności UE albo oświadczenia, o których mowa w art. 22 ust. 1 
lub 3 rozporządzenia 2017/745, oraz etykiety i instrukcje używania w języku polskim lub języku 
angielskim, z wyjątkiem informacji przeznaczonych dla pacjenta, które podaje się w języku polskim 
lub wyraża za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów. 
Zwracamy się zatem z prośbą o zamianę zapisu umowy w taki sposób, że: 
 

§9. 
Wykonawca zobowiązuje się do oznakowania towaru na opakowaniu jednostkowym co do:  
A/ nazwy w języku polskim lub języku angielskim 
B/ wielkości (sposobu konfekcjonowania) towaru  
C/ serii i daty ważności danej partii towaru 
D/ sposobu przechowywania. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. W związku z tym, §9 załącznika nr 4 do SWZ – wzór 
umowy otrzymuje brzmienie:  
„Wykonawca zobowiązuje się do oznakowania towaru na opakowaniu jednostkowym co do:  
A/ nazwy w języku polskim lub języku angielskim 
B/ wielkości (sposobu konfekcjonowania) towaru  
C/ serii i daty ważności danej partii towaru 
D/ sposobu przechowywania.” 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Pytanie 9 – dotyczy załącznika nr 4 do SWZ – Wzór umowy. 
Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w art. 439 zawiera przepis, który 
reguluje obowiązek wprowadzenia przez Zamawiających dla umów dot. usług lub robót budowlanych 
zawartych na okres dłuższy niż 12 miesięcy postanowień dotyczących zasad wprowadzania zmian 
wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów 
związanych z realizacją zamówienia czyli jest to tzw. klauzula waloryzacyjna. 
 
Jednocześnie zwracamy uwagę, że biorąc pod uwagę obecne zmiany gospodarcze na rynku, 
racjonalne i uzasadnione jest wprowadzenie możliwości zmiany wynagrodzenia również dla umów, 
których przedmiotem są dostawy, w tym umów zawartych na okres krótszy niż 12 miesięcy. 
 
Co więcej, wskazujemy, że zgodnie z projektem ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie 
niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców 
(projekt obecnie procedowany w Sejmie i Senacie i jest bliski uchwalenia), w art. 44 tej ustawy 
przewiduje się nowelizację Prawa zamówień publicznych zgodnie, z którą wprowadza się 
obowiązkowe klauzule waloryzacyjne w oparciu o art. 439 również dla dostaw (obok usług i robót 
budowlanych), dla wszystkich umów zawieranych na okres dłuższy niż 6 miesięcy. 
 
Zwracamy się zatem z wnioskiem do Państwa, o wprowadzenie klauzuli waloryzacyjnej do wzoru 
umowy w niniejszym postępowaniu, co zapewni zgodność z ustawą PZP po nowelizacji. Z naszej 
strony proponujemy dodanie niżej wskazanych zapisów stanowiących automatyczną (nie wymagającą 
aneksu) klauzulę waloryzacyjną przy zastosowaniu wskaźnika dotyczącego inflacji. 
 
1. Wynagrodzenie określone w Umowie będzie korygowane dla oddania wzrostów lub spadków 
kosztów związanych z jej realizacją w oparciu o publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego następujące dane statystyczne: 
a. miesięczny wskaźnik zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych („𝑊𝐶𝑃𝐼”); 
       zgodnie z zasadami określonymi poniżej. 
2. Początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest data odniesienia, którą stanowi 
miesiąc złożenia oferty. Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie podlegać waloryzacji w oparciu o 
współczynnik waloryzacyjny WCPIn wyliczony według wzoru: 
𝑊𝐶𝑃𝐼𝑛 = 𝐶𝑃𝐼o/100*𝐶𝑃𝐼o+1/100* (…) *𝐶𝑃𝐼𝑛/100 
gdzie: 
„o” – miesiąc następujący po miesiącu złożeniu oferty; 
„n” – miesiąc poprzedzający miesiąc wystawienia faktury za daną dostawę; 
„𝐶𝑃𝐼o” – miesięczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (poprzedni miesiąc = 100) 
podany i opublikowany przez Prezesa GUS dla miesiąca następującego po miesiącu składania ofert, 
„𝐶𝑃𝐼𝑛” – miesięczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (poprzedni miesiąc = 100)  
podany i opublikowany przez Prezesa GUS dla miesiąca poprzedzającego miesiąc wystawienia faktury 
za dane prace, 
„𝑊𝐶𝑃𝐼𝑛” – wskaźnik zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pomiędzy miesiącem 
następującym po miesiącu, w którym została złożona oferta (wartość odniesienia), a miesiącem 
poprzedzającym wystawienie faktury za dane prace; zaokrąglonym do czwartego miejsca po 
przecinku; 
 3. Wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji wskazanej w ust. 2 na warunkach opisanych w 
niniejszym paragrafie w przypadku, gdy na dzień wymagalności wynagrodzenia dochodzi do zmiany  
 
 



 

 
 
 
 
cen lub kosztów wyliczonych zgodnie ze wzorem wskazanym w ust. 2. 
4. Ustalając wysokość wynagrodzenia wymagalnego zgodnie z harmonogramem płatności 
Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia waloryzacji w oparciu o wartości wynikające z 
ostatnich dostępnych danych miesięcznych opublikowanych przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do faktury wyciąg z danych publikowanych 
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz odpowiednie obliczenia. Zamawiający dokona 
wypłaty wynagrodzenia w wysokości wynikającej z takiej faktury. 
5. W przypadku, gdy publikacja danych statystycznych nastąpiła po wystawieniu faktury obejmującej 
wynagrodzenie za dany miesiąc, niezwłocznie po publikacji danych statystycznych Wykonawca 
wystawi odpowiednią fakturę korygującą, na podstawie której dokonana zostanie korekta wypłaty 
wynagrodzenia. 
6. W przypadku gdyby dane, o których mowa w ust. 2, przestały być dostępne, zastosowanie znajdą 
inne, najbardziej zbliżone, dane publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 
7. Łączna wartość korekt wynikająca z waloryzacji nie przekroczy (+/-) 50 % Wynagrodzenia 
całkowitego netto. Przez łączną wartość korekt należy rozumieć wartość wzrostu lub spadku 
wynagrodzenia Wykonawcy wynikającą z waloryzacji. 
8. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z niniejszym paragrafem 
zobowiązany jest do zastosowania analogicznej waloryzacji wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy, z którym zawarł umowę, jeżeli okres jej realizacji przekracza 6 miesięcy. 
9. Zastosowanie klauzuli waloryzacyjnej nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 
 

PYTANIA III 

1. Dotyczy Rozdz II pkt 4 dla części 3 – Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia 
dokumentów wymienionych w punkcie wraz z pierwszą dostawą i wyrazi zgodę udostępnienie strony 
Wykonawcy na której będą one dostępne do samodzielnego pobrania? Strona Wykonawcy została 
stworzona po to by ułatwić klientom dostęp do wszystkich niezbędnych materiałów. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie. 
W związku z tym, Zamawiający zmienia treść SWZ w zakresie: 
-  §1 ust. 6 załącznika nr 4 do SWZ – wzór umowy, 
- § 2 ust. 3 załącznika nr 4a do SWZ – wzór umowy dzierżawy, 
I nadaje im brzmienie jak w załączeniu do niniejszego pisma. 
 
Jednocześnie, Zamawiający zmienia treść SWZ w zakresie:  
- pkt 4 działu III SWZ, który otrzymuje brzmienie:  
„Ponadto Zamawiający wymaga, aby przy pierwszej dostawie towaru lub na stronie internetowej 
Wykonawcy lub wraz z umową wybrany wykonawca dostarczył Zamawiającemu: 
 4.1.1.Instrukcję obsługi dla wydzierżawionego sprzętu laboratoryjnego w języku polskim – 
zawierającą wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkowania informacje (dotyczy Pakietu nr 
3, 6-11); 
 4.1.2.deklaracje zgodności, potwierdzające oznakowanie sprzętu laboratoryjnego, będącego 
przedmiotem dzierżawy znakiem zgodności CE oraz paszporty techniczne sprzętu laboratoryjnego 
(dotyczy Pakietu nr 3, 6-11); 
4.1.3.deklaracje zgodności dotyczące odczynników; 
 
 
 



 

 
 
 
 
4.1.4 formularz zamówienia (zawierający dane niezbędne do złożenia zamówienia w szczególności 
nazwę asortymentu, nr katalogowy itp. ) 
Sposób dostarczenia powyższych dokumentów Wykonawca uzgadnia z Zamawiającym.” 

2. W przypadku negatywnej odpowiedzi czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie ich do składanej 
oferty i w ten sposób uzna za spełnienie wymagania z pkt 4?  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 

3. Dotyczy Załącznika nr 2 formularz cenowy pakiet nr 3: Czy Zmawiający wyrazi zgodę na dodanie w 
formularzu cenowym dodatkowej kolumny z nr katalogowym (w celu prawidłowej identyfikacji 
produktu w procesie realizacji zamówień i wymogiem zawartym w umowie) oraz kolumny: z ceną 
jednostkową netto za opakowanie?  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w formularzu cenowym tj. załącznik nr 2 do 
SWZ opis przedmiotu zamówienia dodatkowej kolumny z numerem katalogowym oferowanego 
towaru. W pozostałym zakresie Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
4. Dot. Warunki dotyczące asortymentowe pkt. 2 - Czy Zamawiający dopuści używany analizator z 
roku produkcji 2021 r, w pełni sprawny z pełną opieką serwisową? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
5. Dot. Warunki dotyczące asortymentowe pkt. 10 – Czy Zamawiający dopuści czas wykonania 
badania przez oferowany aparat wynoszący poniżej 90 minut ? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytania do Umowy (zał. nr 4):  

 
6. §6 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej i modyfikację 
postanowienia umownego na: ,,Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w 
dostawie towaru w wysokości 3% wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru za każdy 
dzień zwłoki w dostawie, z uwzględnieniem ust. 2.”? 
Uzasadnienie: W ocenie Wykonawcy wskazana kara posiada przymiot kary rażąco wygórowanej i jako 
taka zgodnie z przepisami KC może podlegać miarkowaniu przez Sąd. Standardowo stosowanymi 
karami w tego rodzaju postępowaniach są kary na poziomie 0,1% - 2% wartości zamówionego a 
niedostarczonego w terminie towaru. Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą o 
przychylne rozpatrzenie pytania i obniżenie wysokości proponowanej kary. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na następującą zmianę. W związku z tym, §6 ust. 1 
załącznika nr 4 do SWZ – wzór umowy, otrzymuje brzmienie: „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
karę umowną za zwłokę w dostawie towaru w wysokości 3% wartości brutto niedostarczonego w 
terminie towaru za każdy dzień zwłoki w dostawie, z uwzględnieniem ust. 2.” 
 
7. §6 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej i modyfikację 
postanowienia umownego na: ,,Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% 
wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru, w przypadku nie dostarczenia przez 
Wykonawcę tego towaru, jeżeli zwłoka będzie trwała dłużej niż 4 dni robocze od dnia uzgodnionego  
jako dzień dostawy, jak też w przypadku wymiany towaru na pełnowartościowy, o którym mowa w 
§8 ust. 3”? 
 
 



 

 
 
 
Odpowiedź: : Zamawiający wyraża zgodę na następującą zmianę. W związku z tym, §6 ust. 2 
załącznika nr 4 do SWZ – wzór umowy, otrzymuje brzmienie:  „Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 8% wartości brutto niedostarczonego w terminie 
towaru, w przypadku nie dostarczenia przez Wykonawcę tego towaru, jeżeli zwłoka będzie trwała 
dłużej niż 3 dni od dnia uzgodnionego jako dzień dostawy, jak też w przypadku wymiany towaru na 

pełnowartościowy, o którym mowa w §8 ust. 3.” 
 
8. §6 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej i modyfikację 
postanowienia umownego na:,,Łączna wysokość kar pieniężnych naliczonych na rzecz Wykonawcy 
nie może przekraczać  20 % wynagrodzenia brutto”? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na następującą zmianę zapisu. W związku z tym, §6 ust. 4 
załącznika nr 4 do SWZ – wzór umowy otrzymuje brzmienie: „Łączna wysokość kar pieniężnych 
naliczonych na rzecz Wykonawcy nie może przekraczać  25 % wynagrodzenia brutto.” 
 
9. §8 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: 
,,W przypadku dostarczenia towaru wadliwego lub wskazującego na brak ilościowy Zamawiający 
sporządzi na tę okoliczność protokół i powiadomi Wykonawcę. Wykonawca zobowiązuje się w ciągu 4 
dni roboczych  liczonych od dnia uwzględnienia reklamacji dokonać wymiany towaru na 
pełnowartościowy”? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 
 
10. §12 ust. 2 lit. d –  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie klauzuli waloryzacyjnej w myśl 
art.  436. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 
1710 z późn. zm.) i tym samym zmodyfikuje umowę poprzez dodanie postanowienia o treści: 
„w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia przy czym 
pierwsza zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 
12 miesięcy od daty rozpoczęcia realizacji zamówienia a za podstawę do żądania zmiany 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy i określenia wysokości takiej zmiany, Strony umowy przyjmują 
wskaźnik zmiany ceny materiałów lub kosztów, ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego.”? 
Uzasadnienie:  Zamawiający jest obligowany dopilnować, aby projektowane postanowienia umowy 
określały w szczególności w przypadku umów zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy w 
przypadku, gdy zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 
Poszczególni zamawiający mają swobodę w ukształtowaniu klauzuli waloryzacyjnej uwzględniającej 
specyfikę danego zamówienia. Oznacza to, że zamawiający oceniając specyfikę danego zamówienia, 
po pierwsze ma obowiązek zastosowania klauzuli waloryzacyjnej, po drugie musi być ona 
dostosowana do charakteru zamówienia, a nie że może być w ogóle wyłączona ze stosowania. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 
 
Pytania do Umowy dzierżawy  (zał. nr 4a):  
 
11. §6 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu przeznaczonego na usunięcie 
zgłoszonych usterek do 3 dni roboczych liczonych od dnia zgłoszenia usterki?  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę §6 ust. 2 załącznika nr 4a do SWZ – wzór 
umowy dzierżawy, który otrzymuje brzmienie: „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 2 dni roboczych (dotyczy Pakietu nr 6-10)/ 3 dni roboczych 
(dotyczy Pakietu nr 3)/5 dni roboczych (dotyczy Pakietu nr 11) od dnia zgłoszenia usterki (w tym 
również kosztu wymiany danej części).” 
 
12. §6 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: 
,,Czas reakcji Wydzierżawiającego na zgłoszenie awarii wynosi maksymalnie 48 godzin w dni robocze 
od momentu zgłoszenia”? 
Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę na zmianę §6 ust. 3 załącznika nr 4a do SWZ.  W związku z 
powyższym Zamawiający zmienia treść §6 ust. 3 załącznika nr 4a do SWZ – wzór umowy dzierżawy 
i nadaje mu następujące brzmienie: „Czas reakcji Wydzierżawiającego na zgłoszenie awarii wynosi 
maksymalnie 24 godzin roboczych (dotyczy Pakietu nr 6-11)/ 48 godzin roboczych (dotyczy Pakietu 
nr 3) od momentu zgłoszenia.” 
 
13. §6 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: 
,,W przypadku braku możliwości usunięcia wady lub usterki w terminie,  o którym mowa w  ust. 2 
Wydzierżawiający zobowiązany jest do zapewnienia Zamawiającemu w terminie 4 dni roboczych 
sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych niż wskazanych w SIWZ.”? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę §6 ust. 4 załącznika nr 4a do SWZ. W związku z 
powyższym Zamawiający zmienia treść §6 ust. 4 załącznika nr 4a do SWZ – wzór umowy dzierżawy 
i nadaje mu następujące brzmienie: „W przypadku braku możliwości usunięcia wady lub usterki w 
terminie,  o którym mowa w  ust. 2 Wydzierżawiający zobowiązany jest do zapewnienia 
Zamawiającemu w terminie 2 dni (dotyczy Pakietu nr 6-11)/ 4 dni roboczych (dotyczy Pakietu nr 3) 
sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych niż wskazanych w SWZ.” 
 
14. §12 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na poprawienie omyłki w zakresie numeracji postanowień 
zawartych w §12?  
Odpowiedź:  Zamawiający poprawia numerację w zakresie §12 załącznika nr 4a do SWZ – wzór 
umowy dzierżawy, który otrzymuje brzmienie: „ 

1. Niniejsza umowa ulega rozwiązaniu z dniem rozwiązania umowy na dostawę odczynników 
z dnia ……………..  

2. Wydzierżawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy za 1-miesięcznym okresem 
wypowiedzenia, jeżeli Dzierżawca używa przedmiotu dzierżawy niezgodnie z 
postanowieniami niniejszej umowy. 

3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub 
dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa 
lub bezpieczeństwu publicznemu, Dzierżawca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni 
od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku 
Wydzierżawiający może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania 
części umowy.  

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.” 
 
15. §13 ust. 9 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: 
,,Wydzierżawiający  zobowiązuje się po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych do 
zgłoszenia tego Dzierżawcy bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 24 godzin od dnia wykrycia 
naruszenia”? 
 
 
 



 

 
 
 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie. W związku z tym §13 ust. 9 
załącznika nr 4a do SWZ – wzór umowy dzierżawy otrzymuje brzmienie: „Wydzierżawiający  
zobowiązuje się po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych do zgłoszenia tego 
Dzierżawcy bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 24 godzin od dnia wykrycia naruszenia.” 
 
 
16. §6 ust. 5 – Czy Zamawiający wykreśli zapis jeżeli wykonawca potwierdzi w złożonej ofercie 
oświadczeniem, iż oferowany aparat nie wymaga wykonywania przeglądów co jest zgodne z 
zaleceniami producenta zawartymi również w instrukcji? 
Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść §6 załącznika nr 4a do SWZ – wzór umowy dzierżawy 
poprzez zmianę ustępu nr 5 niniejszego paragrafu i dodanie ustępu w następującym brzmieniu: „ 
„5.Wydzierżawiający zobowiązuje się do wykonania corocznego przeglądu dzierżawionego sprzętu, 
potwierdzonego Certyfikatem bezpieczeństwa i wpisem w paszport techniczny (dotyczy Pakietu nr 
6-11). 
6. Wydzierżawiający zobowiązuje się do wykonania przeglądu dzierżawionego sprzętu, 
potwierdzonego Certyfikatem bezpieczeństwa i wpisem w paszport techniczny. Minimalna liczba 
przeglądów zgodnie z wymaganiami producenta (dotyczy Pakietu nr 3).” 
 

PYTANIA IV 

I. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ: Czy w celu większej przejrzystości formularza, Zamawiający wyrazi 
zgodę na pozostawienie tylko tych pakietów, do których Wykonawca przystępuje?  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
II. Dotyczy Umowy: Czy Zamawiający dopuści możliwość podpisania umowy w formie elektronicznej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, zgodnie z formą reprezentacji 
Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy 
organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez 
osoby uprawnione?  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
III. Dotyczy Załącznika nr 4 do SWZ - wzór umowy:  
§1 ust. 6 w związku z §2 ust. 3 pkt 2 Wzoru umowy dzierżawy (Załącznika nr 4a): Czy Zamawiający 
dopuści, aby wybrany Wykonawca dostarczył Zamawiającemu wraz z umową wymagane deklaracje 
zgodności i formularz zamówienia, zamiast przy pierwszej dostawie?  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę. W  związku z tym Zamawiający 
zmienia treść SWZ w zakresie:  
-  §1 ust. 6 załącznika nr 4 do SWZ – wzór umowy, 
- § 2 ust. 3 załącznika nr 4a do SWZ – wzór umowy dzierżawy, 
I nadaje im brzmienie jak w załączeniu do niniejszego pisma. 
 
Jednocześnie, Zamawiający zmienia treść SWZ w zakresie:  
- pkt 4 działu III SWZ, który otrzymuje brzmienie:  
„Ponadto Zamawiający wymaga, aby przy pierwszej dostawie towaru lub na stronie internetowej 
Wykonawcy lub wraz z umową wybrany wykonawca dostarczył Zamawiającemu: 
 
 
 



 

 
 
 
 4.1.1.Instrukcję obsługi dla wydzierżawionego sprzętu laboratoryjnego w języku polskim – 
zawierającą wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkowania informacje (dotyczy Pakietu nr 
3, 6-11); 
 4.1.2.deklaracje zgodności, potwierdzające oznakowanie sprzętu laboratoryjnego, będącego 
przedmiotem dzierżawy znakiem zgodności CE oraz paszporty techniczne sprzętu laboratoryjnego 
(dotyczy Pakietu nr 3, 6-11); 
4.1.3.deklaracje zgodności dotyczące odczynników; 
 4.1.4 formularz zamówienia (zawierający dane niezbędne do złożenia zamówienia w szczególności 
nazwę asortymentu, nr katalogowy itp. ) 
Sposób dostarczenia powyższych dokumentów Wykonawca uzgadnia z Zamawiającym.” 

 
§3 ust. 3: Prosimy usunięcie zapisu lub o jego modyfikację poprzez dodanie zdania: „Nie dotyczy 
okoliczności, gdy Zamawiający zalega z płatnościami za dostarczony towar ponad 45 dni licząc od 
terminu zapłaty. Wówczas Wykonawca będzie uprawniony do powstrzymania się ze spełnieniem 
obowiązku kolejnych dostaw do dnia zapłaty całości zaległych należności”. Zapis w obecnym 
brzmieniu stanowi klauzulę abuzywną zgodnie z Art. 433 pkt 3) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo Zamówień Publicznych. 
Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść SWZ w zakresie §3 ust. 3 załącznika nr 4 do SWZ – wzór 
umowy, który otrzymuje następujące brzmienie: „Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia 
ciągłości dostaw w okresie umowy. Nie dotyczy okoliczności, gdy Zamawiający zalega z 
płatnościami za dostarczony towar ponad 45 dni licząc od terminu zapłaty. Wówczas Wykonawca 
będzie uprawniony do powstrzymania się ze spełnieniem obowiązku kolejnych dostaw do dnia 
zapłaty całości zaległych należności.” 
 
 
§12 ust. 2 Prosimy o dodanie poniższego zapisu: „Strony dopuszczają dokonanie zmian numerów 
katalogowych lub nazwy z zachowaniem cen jednostkowych bez konieczności wprowadzenia ww. 
zmian aneksem do umowy. Jednocześnie Wykonawca poinformuje Zamawiającego o każdej ww. 
zmianie na adres e-mail: ....... Zmiany nie mogą skutkować zwiększeniem wartości umowy, 
podwyższeniem cen jednostkowych i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.” 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmiany w brzmieniu podanym poniżej i w zakresie 
podanym poniżej tj.: 
 - Zamawiający zmienia treść SWZ w zakresie § 3  załącznika nr 4 do SWZ – wzór umowy, który 
otrzymuje brzmienie:  
„1. Wykonawca może dostarczyć odczynniki w innych wielkościach opakowań niż określone w 
załączniku, o którym mowa w §1. jedynie w przypadku zmiany wielkości opakowań przez 
producenta oraz wyłącznie pod warunkiem, że czas trwałości odczynnika nie będzie miał wpływu 
na jego zużycie, a także pod warunkiem niezwłocznego pisemnego powiadomienia 
Zamawiającego, z jednoczesnym podaniem aktualnej wielkości opakowania. Ceny tych 
odczynników w przeliczeniu na test nie mogą być wyższe niż ceny określone w Załączniku nr 1 do 
umowy, o którym mowa §1. 
2. Ilości podane w ofercie Wykonawcy mogą ulegać zmianie, w zakresie poszczególnych pozycji 
załącznika, o którym mowa w §1, w zależności od faktycznych potrzeb Zamawiającego, co nie 
stanowi zmiany umowy ani jej nienależytego wykonania. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw w okresie umowy. Nie dotyczy 
okoliczności, gdy Zamawiający zalega z płatnościami za dostarczony towar ponad 45 dni licząc od 
terminu zapłaty. Wówczas Wykonawca będzie uprawniony do powstrzymania się ze spełnieniem 
obowiązku kolejnych dostaw do dnia zapłaty całości zaległych należności. 
4. Strony dopuszczają możliwość zmiany numerów katalogowych lub nazwy pod warunkiem 
niezwłocznego pisemnego powiadomienia Zamawiającego, z jednoczesnym podaniem aktualnej 
nazwy/numeru katalogowego. Zmiany te nie mogą skutkować zmianą parametrów przedmiotu 
zamówienia, zwiększeniem wartości umowy, podwyższeniem cen jednostkowych i nie mogą być 
niekorzystne dla Zamawiającego.” 
 
 
PYTANIA V 

Dotyczy pakietu nr 8: 
 

1. Dotyczy – Załącznika nr 2 do SWZ, Opis przedmiotu zamówienia: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby Wykonawca nie musiał oferować dedykowanych 
rozcieńczalników służących do manualnego rozcieńczania próbek pacjentów, w przypadku 
otrzymania wyników powyżej zakresu oznaczenia oznaczalności analizatora ? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 
 

2. Dotyczy – Załącznika nr 2 do SWZ, Opis przedmiotu zamówienia: 
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zaoferowania kontroli wieloparametrowej 
niezależnego producenta z wartościami dedykowanymi na oferowany analizator i odczynnik 
można zrezygnować z kontroli dedykowanej producenta odczynnika wymienionej i 
wymaganej w ulotce odczynnikowej. Zgoda na taki materiał kontrolny pozwoli na obniżenie 
kosztów oferty i pozwoli na korzystanie z renomowanego materiału kontrolnego 
wieloparametrowego, co jest rozwiązaniem wygodniejszym w pracy Laboratorium i 
korzystniejszym ze względów ekonomicznych. Rozwiązanie takie jest powszechnie stosowane 
w praktyce laboratoryjnej. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie. 
 

3. Dotyczy – Załącznika nr 2 do SWZ, Opis przedmiotu zamówienia: 

Czy Zamawiający posiada na wyposażeniu laboratorium podchloryn czy wymaga dostarczenia 

go przez Oferenta ? Roztwór podchlorynu jest używany w procesie mycia i konserwacji 

analizatora. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie posiada na wyposażeniu laboratorium 

podchlorynu i w związku z tym wymaga jego dostarczenia.  

 

4. Dotyczy – Załącznika nr 2 do SWZ, Opis przedmiotu zamówienia: 
Czy Zamawiający wymaga dostarczenia soli fizjologicznej do rozcieńczania próbek? W 
przypadku wymogu dostarczenia roztworu, prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na 
zaoferowanie soli fizjologicznej Braun’a do rozcieńczenia próbek o stężeniu 0,9%, bez zapisu 
o takim  zastosowaniu w oficjalnej ulotce producenta. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. 
 
 



 

 
 
 

5. Dotyczy – Załącznika nr 2 do SWZ, Opis przedmiotu zamówienia: 
Czy Zamawiający wymaga dostarczenie materiału kontrolnego dedykowanego do kontroli 
parametrów w płynie mózgowo-rdzeniowym ? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. 
 

6. Dotyczy kryterium 2 – Termin dostawy: 
Prosimy Zamawiającego o informacje czy w kryterium oceny oferty dla pakietu 8 należy podać 
możliwie najkrótszy termin dostawy realizowanej  w trybie Pilnym? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wskazane kryterium oceny ofert dotyczy terminu 
dostawy sukcesywnej, a nie realizowanej w trybie pilnym. 
 

7. Dotyczy pkt. 24 warunków granicznych dla analizatora: 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie odczynników z minimum 6 miesięcznym terminem 
ważności – biochemia oraz 4 miesięcznym terminem ważności - immunochemia? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 

 

8. Dotyczy pkt. 29 warunków granicznych dla analizatora: 
Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę terminu dostawy analizatora immunochemicznego z 
14 dni na min. 21 dni roboczych. Uzasadnienie: Oferent nie posiada magazynu oraz nie 
prowadzi produkcji na terenie Polski. Przedmiot zamówienia transportowany jest z Niemiec. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 

Dotyczy zapisów projektu umowy: 

 
9. Dotyczy zapisu § 3 ust. 1 wzoru umowy: 

Prosimy Zamawiającego o zmianę niniejszego zapisu na : „ Wykonawca może dostarczyć 
odczynniki w innych wielkościach opakowań niż określone w załączniku, o którym mowa w 
§1. jedynie w przypadku zmiany wielkości opakowań przez producenta oraz wyłącznie pod 
warunkiem niezwłocznego pisemnego powiadomienia Zamawiającego, z jednoczesnym 
podaniem aktualnej wielkości opakowania. Ceny tych odczynników w przeliczeniu za test nie 
mogą być wyższe niż ceny określone w Załączniku nr 1 do umowy, o którym mowa §1.” 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na następującą zmianę wskazanego zapisu umowy. W 
związku z tym § 3 ust. 1 załącznika nr 4 do SWZ – wzór umowy otrzymuje brzmienie: 
„Wykonawca może dostarczyć odczynniki w innych wielkościach opakowań niż określone w 
załączniku, o którym mowa w §1. jedynie w przypadku zmiany wielkości opakowań przez 
producenta oraz wyłącznie pod warunkiem, że czas trwałości odczynnika nie będzie miał 
wpływu na jego zużycie, a także pod warunkiem niezwłocznego pisemnego powiadomienia 
Zamawiającego, z jednoczesnym podaniem aktualnej wielkości opakowania. Ceny tych 
odczynników w przeliczeniu na test nie mogą być wyższe niż ceny określone w Załączniku nr 1 do 
umowy, o którym mowa §1.” 

 
10. Dotyczy zapisu § 6 ust. 1 i 2 wzoru umowy: 

Prosimy Zamawiającego o zmianę niniejszego zapisu na : 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w dostawie towaru w 
wysokości 1% wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru za każdy dzień zwłoki w  
 
 



 

 
 
 
dostawie, z uwzględnieniem ust. 2.  
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% wartości brutto 
niedostarczonego w terminie towaru, w przypadku nie dostarczenia przez Wykonawcę tego 
towaru, jeżeli zwłoka będzie trwała dłużej niż 3 dni od dnia uzgodnionego jako dzień 
dostawy, jak też w przypadku wymiany towaru na pełnowartościowy, o którym mowa w §8 
ust. 3. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na następującą zmianę § 6 ust. 1 i 2 załącznika nr 4 do 
SWZ – wzór umowy:  „1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w dostawie 
towaru w wysokości 3% wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru za każdy dzień 
zwłoki w dostawie, z uwzględnieniem ust. 2. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 8% wartości brutto 
niedostarczonego w terminie towaru, w przypadku nie dostarczenia przez Wykonawcę tego 
towaru, jeżeli zwłoka będzie trwała dłużej niż 3 dni od dnia uzgodnionego jako dzień dostawy, jak 
też w przypadku wymiany towaru na pełnowartościowy, o którym mowa w §8 ust. 3.” 
 

11. Dotyczy zapisu § 6 ust. 6 wzoru umowy: 
Zgodnie z art. 433 ustawy Pzp dotyczącym zakazanych postanowień umowy prosimy 
Zamawiającego o zmianę niniejszego zapisu na : „ Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia 
odsetek ustawowych w przypadku zwłoki w zapłacie należności objętej przedmiotem 
niniejszej umowy.” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 
 

12. Dotyczy zapisu § 12 wzoru umowy – załącznik 4 oraz § 10 wzoru umowy – załącznik 4a: 
Z uwagi na fakt, iż umowa zawierana jest na okres przekraczający 1 rok (art. 436 ust. 4b tiret 
5) prosimy o odpowiedź na pytanie czy:  
1) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do umowy zapisu dotyczącego zmiany wysokości 

wynagrodzenia należnego wykonawcy z odesłaniem do wskaźnika wzrostu towarów i 
usług konsumpcyjnych, ogłoszonego przez Prezesa GUS- u w Monitorze Polskim? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 
 

13. W przypadku wyrażenia zgody na powyższe pytanie prosimy również o możliwość 
wprowadzenia następujących punktów do umowy: 

1) Zmiana cen może nastąpić w trackie obowiązywania umowy, po upływie pierwszego, 
a następnie drugiego roku licząc od dnia zawarcia niniejszej umowy; 

2) Waloryzacja dokonywana będzie na wniosek wykonawcy; 
3) Powyższa zmiana może nastąpić tylko w formie pisemnego aneksu; 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 
 

14. Dotyczy zapisu § 12 wzoru umowy – załącznik 4 oraz § 10 wzoru umowy – załącznik 4a: 
Czy w związku z regulacją art. 455 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający zechce wprowadzić do 
wzoru umowy zapis o dopuszczalności wprowadzenia zmian w brzmieniu przedstawionym 
poniżej? 
Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie: 
- numeru katalogowego produktu (zmiana nr kat nie wymaga aneksowania umowy) 
- nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów 
- przedmiotowym/ produkt zamienny 
- sposobu konfekcjonowania (zmiana nr kat nie wymaga aneksowania umowy) 
 
 



 

 
 
 
- liczby opakowań 
- wymiany/ uzupełnienia elementów składowych aparatury w sytuacji gdy:  -wprowadzony 
zostanie do sprzedaży przez wykonawcę produkt zmodyfikowany/ udoskonalony 
- wystąpi przejściowy brak produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy 
jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu 
objętego umową 
Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej, wartości umowy i nie 
mogą być niekorzystne dla Zamawiającego. 
Strony dopuszczają zmianę cen jednostkowych preparatów objętych umowa w przypadku 
zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady 
proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową. 
Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę na zmiany w brzmieniu podanym poniżej i w 
zakresie podanym poniżej tj.: 

 - Zamawiający zmienia treść SWZ w zakresie § 3  załącznika nr 4 do SWZ – wzór umowy, który 
otrzymuje brzmienie: „ 
„1. Wykonawca może dostarczyć odczynniki w innych wielkościach opakowań niż określone w 
załączniku, o którym mowa w §1. jedynie w przypadku zmiany wielkości opakowań przez 
producenta oraz wyłącznie pod warunkiem, że czas trwałości odczynnika nie będzie miał wpływu 
na jego zużycie, a także pod warunkiem niezwłocznego pisemnego powiadomienia 
Zamawiającego, z jednoczesnym podaniem aktualnej wielkości opakowania. Ceny tych 
odczynników w przeliczeniu na test nie mogą być wyższe niż ceny określone w Załączniku nr 1 do 
umowy, o którym mowa §1. 
2. Ilości podane w ofercie Wykonawcy mogą ulegać zmianie, w zakresie poszczególnych pozycji 
załącznika, o którym mowa w §1, w zależności od faktycznych potrzeb Zamawiającego, co nie 
stanowi zmiany umowy ani jej nienależytego wykonania. 
3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw w okresie umowy. Nie dotyczy 
okoliczności, gdy Zamawiający zalega z płatnościami za dostarczony towar ponad 45 dni licząc od 
terminu zapłaty. Wówczas Wykonawca będzie uprawniony do powstrzymania się ze spełnieniem 
obowiązku kolejnych dostaw do dnia zapłaty całości zaległych należności. 
4. Strony dopuszczają możliwość zmiany numerów katalogowych lub nazwy pod warunkiem 
niezwłocznego pisemnego powiadomienia Zamawiającego, z jednoczesnym podaniem aktualnej 
nazwy/numeru katalogowego. Zmiany te nie mogą skutkować zmianą parametrów przedmiotu 
zamówienia, zwiększeniem wartości umowy, podwyższeniem cen jednostkowych i nie mogą być 
niekorzystne dla Zamawiającego.” 

 
 - Zamawiający zmienia treść SWZ w zakresie §2 załącznika nr 4a do SWZ – wzór umowy dzierżawy, 
poprzez dodanie ustępu 4, który otrzymuje brzmienie: „Strony dopuszczają możliwość zmiany 
numerów katalogowych lub nazwy przedmiotu zamówienia pod warunkiem niezwłocznego 
pisemnego powiadomienia Zamawiającego, z jednoczesnym podaniem aktualnej nazwy/numeru 
katalogowego. Zmiany te nie mogą skutkować zmianą parametrów przedmiotu zamówienia, 
zwiększeniem wartości umowy, podwyższeniem cen jednostkowych i nie mogą być niekorzystne dla 
Zamawiającego.” 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
PYTANIA VI 
Dotyczy pakietu nr 8: 
 

1. Dotyczy formularza asortymentowo-cenowego – załącznik nr 2 do SWZ: 
W przypadku gdy Wykonawca w swojej ofercie posiada dla surowicy i moczu jeden ten sam 
odczynnik czy Zamawiający wyrazi zgodę na  zsumowanie ilości badań dla surowicy i moczu i 
wycenienie w formularzu asortymentowo-cenowym badania w jednej pozycji? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie. 
 

2. Dotyczy formularza asortymentowo-cenowego – załącznik nr 2 do SWZ: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w formularzu cenowym kolumny „Cena netto za 
opakowanie (PLN)” oraz „Cena netto za 1 miesiąc (PLN)”?  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 
 

3. Dotyczy formularza ofertowego – załącznik nr 1 do SWZ: 
Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w formularzu ofertowym zostawić wycenę tylko tego 
pakietu, na który składana jest oferta? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie. 

 
PYTANIA VII 
Zapytanie do wymagania pkt 8 Brak konieczności wyjmowania wymazówki z próbką z probówki 
ekstrakcyjnej, celu zapobiegania kontaminacji oraz bezpieczeństwa personelu. Ponieważ 
Zamawiający wprost opisał parametr który jest opatentowany dla określonych testów (około 2 
oferentów /wykonawców) składamy wniosek o dopuszczenie testów z rekomendacja WHO 
EUL(znajdujących sie na liście WHO EUL) z wyjmowana wymazówką oraz probówką wypełnioną 
buforem. Uzasadnienie: Wymaganie zaoferowanie testu z łamliwą wymazówką nie posiada cech 
jakościowych bowiem jet to parametr ograniczający dostęp do postępowania 
wykonawcom/producentom z określonego regionu. Przypominamy,że WHO nie rekomenduje 
wymazówek łamliwych tylko określone parametry diagnostyczne testu. Tylko parametry jakościowe 
testu mają znaczenie w diagnostyce pacjenta czyli czułość i specyficzność. Łamiąca się wymazówka to 
tylko wymaganie aby Zamawiający otrzymał najdroższą ofertę określonych około 2 oferentów, co 
oznacza, że postępowanie jest prowadzone ze szkodą dla pacjentów. Wskazujemy, że 
transportowanie próbek jest możliwe po wyjęciu wymazówki zgodnie z rekomendowanym 
zaleceniem WHO> Zapytania do pakietu nr 5 Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu 
testowego, w skład którego wchodzi giętka, niełamiąca się wymazówka, którą po umieszczeniu 
próbki w probówce ekstrakcyjnej należy wyjąć z tej probówki ewentualnie czy Zamawiający 
dopuszcza zaoferowanie zestawu testowego, w skład którego wchodzi giętka, niełamiąca się 
wymazówka, którą zgodnie z instrukcją użycia po umieszczeniu próbki w probówce ekstrakcyjnej 
należy wyjąć z tej probówki, ale którą osoba przeprowadzająca test (jeśli ma takie życzenie) może w 
łatwy sposób przeciąć i pozostawić w probówce? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
PYTANIA VIII 
PYTANIA DO SWZ: 

Dot. załącznik nr 2 do SWZ, Pakiet nr 6, Tabela 1 

1. Czy zamawiający dopuści na zmianę kolumny “Nazwa handlowa” na “Nazwa handlowa / 
Nr kat” analogicznie jak w Tabeli 5 lub dodanie dodatkowej kolumny Numer 
katalogowy”? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dodanie kolumny z numerem katalogowym 
oferowanego towaru. 
 

Dot. załącznik nr 2 do SWZ, Pakiet nr 6 

2. Czy zamawiający wymaga zaoferowania we wskazanym pakiecie również materiałów 
kalibracyjnych? Jeśli tak prośba o zgodę na dodanie do Tabeli 5 punktu 3. “Kalibratory” 
oraz zmianę nazwy Tabeli 5 na “Kontrole, kalibratory i materiały zużywalne (wypełnia 
oferent)” 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga. W związku z tym, Zamawiający zmienia treść SWZ 
w zakresie załącznika nr 2 do SWZ  - opis przedmiotu zamówienia (Pakiet nr 6) i nadaje 
mu brzmienie jak w załączeniu do niniejszego pisma.  
 

3. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę nazwy tabeli “Tabela 5. Wartość całego pakietu” na  
“Tabela 6. Wartość całego pakietu”? Oznaczenie “Tabela 5” zostało już użyte przy 
oznaczaniu tabeli zawierającej Kontrole i materiały zużywalne. 
Odpowiedź:  Zamawiający dokonuje poprawy wskazanej omyłki i zmienia treść SWZ w 
zakresie załącznika nr 2 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia (Pakiet nr 6)  i nadaje 
mu brzmienie jak w załączeniu do niniejszego pisma. 
 

Dotyczy Pakietu nr 6, tabela 2, Wymagania dotyczące pasków, pkt.6 

4. W związku z zapewnieniem zewnętrznym programie  kontroli jakości  prosimy o podanie 
nazwy programu . 

Odpowiedź:  Sprawdzian LabQuality nr 3130 (mocz badanie ogólne z elementami morfotycznymi). 

PYTANIA DO UMOWY: 

załacznik nr 4  umowa dostawy 

par. 1 ust. 4 i 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostarczone zostały dokumenty w formie 
elektronicznej (CD, email, strona internetowa)? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy par. 1 ust. 4 i 5 załącznika nr 4 do 
SWZ – wzór umowy. Jednocześnie Zamawiający zmienia zapisy par. 1 ust. 6 załącznika nr 4 do SWZ 
– wzór umowy w brzmieniu nadanym jak w załączeniu do niniejszego pisma. 

par. 3 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie “nie dotyczy okoliczności, gdy Zamawiający 
zalega z płatnościami za dostarczony towar ponad 30 dni licząc od terminu zapłaty. Wówczas 
Wykonawca będzie uprawniony do powstrzymania się ze spełnieniem obowiązku kolejnych dostaw 
do dnia zapłaty całości zaległych należności”? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na następującą zmianę §3 ust.3 załącznika nr 4 do SWZ – 
wzór umowy: „Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw w okresie umowy.  
 



 

 
 
 
Nie dotyczy okoliczności, gdy Zamawiający zalega z płatnościami za dostarczony towar ponad 45 
dni licząc od terminu zapłaty. Wówczas Wykonawca będzie uprawniony do powstrzymania się ze 
spełnieniem obowiązku kolejnych dostaw do dnia zapłaty całości zaległych należności.” 

 
par. 5 Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną i mógłby podać adres 
mailowy, na który można fakturę w tej formie wysłać?  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie. W związku z tym:  
- w załączniku nr 4 do SWZ (wzór umowy) w §5 dodaje się punkt nr 6, który otrzymuje brzmienie: 
„Wykonawca może przekazać Zamawiającemu fakturę w formacie „PDF” drogą elektroniczną na  
adres e-mail: info@dzieciecyszptal.pl”  
 

par. 6 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę przesłanki naliczenia kary umownej za 
odstąpienie „z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę”?  

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik odpowiada za nienależyte wykonanie umowy jeżeli 
wynika ono z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność. Przyczyny niezależne od Zamawiającego 
obejmują także okoliczności za które dłużnik nie odpowiada. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ. 
 
par. 6 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby 
skorzystanie z zakupu interwencyjnego wykluczało zastosowanie kar umownych? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ. 
 
Ponadto, czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację tego postanowienia poprzez dodanie w jego 
treści, że Zamawiający może skorzystać z prawa do zakupu interwencyjnego „po bezskutecznym 
upływie przynajmniej 5- dniowego dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy do realizacji 
zobowiązania”? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 
 
par. 6 ust. 5 Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie "do wysokości rzeczywiście poniesionej 
szkody”?  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 
 
Zamawiający informuje o poprawie numeracji w zakresie §6 załącznika nr 4 do SWZ – wzór umowy, 
w związku z czym wskazany zapis umowy, otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszego 
pisma.  

par. 9 lit. a Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby opis odczynników w zakresie nazwy opisany był w 
języku angielskim, przy czym w sposób czytelny za pomocą zharmonizowanych symboli i 
rozpoznawalnych kodów ? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. W związku z tym, §9 załącznika nr 4 do SWZ – wzór 
umowy otrzymuje brzmienie:  
„Wykonawca zobowiązuje się do oznakowania towaru na opakowaniu jednostkowym co do:  
A/ nazwy w języku polskim lub języku angielskim 
B/ wielkości (sposobu konfekcjonowania) towaru  
C/ serii i daty ważności danej partii towaru 
D/ sposobu przechowywania.” 
 
 



 

 
 
 
 
par. 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po 
bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych, wyznaczonego w 
pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 
 
par. 12 ust. 2 lit. a Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do wzoru umowy zapisu o 
dopuszczalności wprowadzania zmian, w brzmieniu przedstawionym poniżej? 

1. Zmiana Umowy może obejmować, w zakresie dozwolonym przepisami ustawy Prawo zamówień 
publicznych, w szczególności: 

1.1. Zmianę przedmiotu umowy (Urządzenia lub odczynniki oraz inne materiały objęte umową) na 
produkty nowej generacji, o nie gorszych właściwościach niż wymagane w postępowaniu o 
zamówienie publiczne 

1.2. zmianę sposobu konfekcjonowania; 

 Uzasadnienie: Diagnostyka laboratoryjna Naszej firmy podlega ciągłemu rozwojowi prowadząc do 
powstawania coraz bardziej innowacyjnych rozwiązań. Chcąc zapewnić naszym klientom dostęp do 
jak najnowocześniejszym systemów chcielibyśmy zaproponować możliwość zmiany pozwalającą na 
wymianę w trakcie trwania umowy używanego Urządzenia lub odczynników na nowe ich generacje. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 
 
par. 12 ust. 2 lit. b Czy Zamawiający uznaje, że warunki trwającego zagrożenia epidemiologicznego 
stanowią okoliczności siły wyższej? 
Odpowiedź: Zamawiający opisał w jaki sposób rozumie pojęcie siły wyższej w § 12  załącznika nr 4 
do SWZ – wzór umowy. 
 
par. 15 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy 
wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie. 
 

ZAŁACZNIK 4a - dzierżawa 

par. 2 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa ,,bezpłatny’’ na ,,w ramach czynszu 
dzierżawnego”?  
Odpowiedź:  Zamawiający informuje, że §2 ust. 1 załącznika nr 4a do SWZ – wzór umowy dzierżawy  
nie zawiera w swym brzmieniu słowa „bezpłatnego”. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje §2 ust. 
2 załącznika nr 4a do SWZ – wzór umowy dzierżawy, który otrzymuje brzmienie: „Wydzierżawiający 
zobowiązuje się do zainstalowania i uruchomienia przedmiotu dzierżawy w uzgodnionym miejscu 
i terminie, a także do przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi przedmiotu 
dzierżawy w miejscu wskazanym przez Dzierżawcę .” 
 
par. 2 ust. 3 oraz par. 9  Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostarczone zostały dokumenty w formie 
elektronicznej (CD, email, strona internetowa)? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów par. 2 ust. 3 załącznika nr 4a do SWZ – 
wzór umowy dzierżawy w brzmieniu nadanym jak w załączeniu do niniejszego pisma. Zamawiający  

 



 

 

 

 

nie wyraża zgody na zmianę w zakresie par. 9 załącznika nr 4a do SWZ – wzór umowy dzierżawy. 

par. 7 Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną i mógłby podać adres 
mailowy, na który można fakturę w tej formie wysłać? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie. W związku z tym §7 ust. 2 
załącznika nr 4a do SWZ (wzór umowy dzierżawy) otrzymuje brzmienie: „Strony ustalają, że 
ustalona w ust. 1 kwota płatna będzie przelewem na konto Wydzierżawiającego w terminie do 30 
dni od otrzymania faktury wystawionej przez Wydzierżawiającego. Wykonawca może przekazać 
Zamawiającemu fakturę w formacie „PDF” drogą elektroniczną na adres e-mail: 
info@dzieciecyszptal.pl” 

 

par. 7 ust. 3 Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie tego postanowienia? Konsekwencje 
finansowe nieprawidłowego wykonania umowy zostały już szczegółowo określone poprzez 
zastrzeżenie kar umownych a także rozszerzenie odpowiedzialności na zasadach ogólnych w 
przypadku poniesienia szkody wyższej niż te kary. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 
 
par. 10 ust. 2 lit. a Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do wzoru umowy zapisu o 
dopuszczalności wprowadzania zmian, w brzmieniu przedstawionym poniżej? 

1. Zmiana Umowy może obejmować, w zakresie dozwolonym przepisami ustawy Prawo zamówień 
publicznych, w szczególności: 

1.1. Zmianę przedmiotu umowy (Urządzenia lub odczynniki oraz inne materiały objęte umową) na 
produkty nowej generacji, o nie gorszych właściwościach niż wymagane w postępowaniu o 
zamówienie publiczne 

1.2. zmianę sposobu konfekcjonowania; 

 Uzasadnienie: Diagnostyka laboratoryjna Naszej firmy podlega ciągłemu rozwojowi prowadząc do 
powstawania coraz bardziej innowacyjnych rozwiązań. Chcąc zapewnić naszym klientom dostęp do 
jak najnowocześniejszym systemów chcielibyśmy zaproponować możliwość zmiany pozwalającą na 
wymianę w trakcie trwania umowy używanego Urządzenia lub odczynników na nowe ich generacje. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 
 
par. 10 ust. 2 lit. b Czy Zamawiający uznaje, że warunki trwającego zagrożenia epidemiologicznego 
stanowią okoliczności siły wyższej? 
Odpowiedź: Zamawiający opisał w jaki sposób rozumie pojęcie siły wyższej w § 10 załącznika nr 4a 
do SWZ – wzór umowy dzierżawy. 
 
par. 13 Czy Zamawiający jako administrator danych osobowych, które mogą znajdować się na 
aparatach będących przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową realizacją 
obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, 
dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć dostęp Wykonawca, wyrazi 
zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Umowa powierzenia 
przetwarzania danych osobowych zawarta zostałaby z Wykonawcą jako procesorem wg załączonego 
wzoru. 
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Odpowiedź: Z uwagi na brak dołączonego wzoru umowy Zamawiający nie jest w stanie udzielić 
odpowiedzi na powyższe pytanie.  
 
par. 13 ust. 3 Czy Zamawiający w myśl zasady minimalizacji danych wyraża zgodę na ograniczenie 
kategorii osób oraz kategorii danych wymienionych w X umowy powierzenia z uwagi na brak 
konieczności przetwarzania tak szerokiego zakresu danych w związku z charakterem wykonywania 
umowy zasadniczej i może wprowadzić stosowne zmiany we wzorze umowy? Czy Zamawiający 
potwierdza, że do wszystkich tych danych Wykonawca w ramach umowy zasadniczej będzie miał 
dostęp?  
Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie kategorii danych do danych osobowych 
pacjenta oraz danych osobowych personelu medycznego. W związku z tym §13 ust. 3, 4 załącznika 
nr 4a do SWZ otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszego pisma. 
 
par. 13 ust. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "godzin" na "godzin w dni robocze"? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 
 
 
 
Odpowiedzi do pytań i zmiana treści SWZ wprowadzone niniejszym pismem stanowią integralną część 
SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego 
zamówienia. 
 
 

Z poważaniem, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
 strona internetowa prowadzonego postępowania 
 a/a 

 

Załączniki: 

 Załącznik nr 2 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia po zmianie_3 

 Załącznik nr 4 do SWZ – wzór umowy – po zmianie 

 Załącznik nr 4a do SWZ – wzór umowy dzierżawy – po zmianie 
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