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WYJAŚNIENIE  DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego  na „Dostawę odczynników dla laboratorium i bakteriologii  
dla  SPZOZ Krotoszyn ” „ 

GOSP/1/15/17 
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wyjaśnia siwz.   
 
Zapytania do Projektu Umowy 
 
 
1 Pytanie: 
Czy Zamawiający dopuści zmiany numeru katalogowego, wielkości opakowania, nazwy testu z 
przyczyn niezależnych od Wykonawcy? W przypadku zmiany wielkości opakowania dla nowego 
produktu, czy Zamawiający dopuści przeliczenie ceny za oznaczenie? (§ 13) 
Odpowiedź: Tak, po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego. 
 
2 Pytanie: 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zamiennika o parametrach nie gorszych od 
proponowanego w umowie po powiadomieniu Zamawiającego  
w wypadku wystąpienia przejściowego brak produktu? (§ 13) 
Odpowiedź: Tak, po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego. 
 
3 Pytanie: 
Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT dla produktu w przypadku uzasadnionej przez 
producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i możliwości zastosowania uprzywilejowanej stawki 
VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT? (§ 13) 
Odpowiedź: Zgodnie z § 6 Projektu Umowy. 
 
4 Pytanie: 
Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT w przypadku uzasadnionej przez producenta 
zmiany klasyfikacji wyrobu i braku możliwości dalszego stosowania uprzywilejowanej stawki 
VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT, z jednoczesnym podwyższeniem ceny jednostkowej 
brutto? (§ 13) 
Odpowiedź: Zgodnie z § 6 Projektu Umowy. 
 
5 Pytanie: 
Czy zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności faktur z 60 dni na  30 dni od 
otrzymania faktury. § 7 ust.3 
Odpowiedź: Zamawiający postanawia pozostawić zapisy Projektu umowy bez zmian 
 
6 Pytanie: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczania kar od wartości NETTO przedmiotu 
niezrealizowanej  dostawy?( §  12 ust. 2 pkt. 2) 
Odpowiedź:. Zamawiający postanawia pozostawić zapisy Projektu umowy bez zmian  
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7 Pytanie: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczania kar od wartości NETTO przedmiotu 
niezrealizowanej dostawy?( § 12 ust.2 pkt. 1 ) 
Uzasadnienie: Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana  w sposób 
prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to 
zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała 
charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między 
poniesioną szkodą a wysokością kary umownej. 
Odpowiedź:. Zamawiający postanawia pozostawić zapisy Projektu umowy bez zmian 
 
8 Pytanie: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie możliwości wstrzymania dostaw w przypadku 
nierealizowania płatności. 
Odpowiedź:. Zamawiający postanawia pozostawić zapisy Projektu umowy bez zmian 
 
9 Pytanie: 
Czy Zamawiający wprowadzi do projektu umowy zapis dotyczący minimalnego poziomu 
zamówienia, który zostanie na pewno zrealizowany?  
Odpowiedź:. Zamawiający postanawia pozostawić zapisy Projektu umowy bez zmian 
 
10 Pytanie: 
Czy Zamawiający dopuści e-mailowy sposób porozumiewania w przypadku reklamacji? 
Odpowiedź: TAK, mailem lub faksem. 
 
11 Pytanie: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby po podpisaniu umowy, w trakcie jej realizacji istniała 
możliwość dostarczania dokumentacji produktowej do dostaw ( specyfikacje produktów, MSDS 
) w formie elektronicznej? 
Odpowiedź:. TAK, Zamawiający wyraża zgodę.  
 
12 Pytanie: 
Czy Zamawiający dopuści możliwość samodzielnego pobierania certyfikatów kontroli jakości 
dla produktów ze strony producenta? 
Odpowiedź:.TAK, Zamawiający dopuści możliwość samodzielnego pobierania certyfikatów 
kontroli jakości dla produktów ze strony producenta 
 
13 Pytanie: 
W przypadku konieczności dostarczenia dokumentów w postaci papierowej, czy Zamawiający 
wyrazi zgodę na przesłanie ich w postaci zbindowanych tomów, gdzie poświadczenie za 
zgodność będzie widniało tylko na pierwszej stronie tomu dla jego pozostałych stron? 
Odpowiedź: TAK, Zamawiający wyraża zgodę. 
 
14 Pytanie: 
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu podania składu pożywki na Certyfikacie Kontroli Jakości 
pożywek gotowych na płytkach/probówkach?  
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Uzasadnienie: Normy obowiązujące przy produkcji pożywek gotowych nie obligują wytwórcy 
do zawierania składu pożywki na certyfikacie, dlatego dane te są podawane w specyfikacji 
produktu. Z definicji, certyfikat analizy to dokument stwierdzający zgodność wyrobu z 
deklarowanymi przez wytwórcę lub określonymi w przepisach bądź normach właściwościami, 
natomiast specyfikacja techniczna to dokument ustalający wymagania techniczne, które 
powinien spełniać wyrób, proces lub usługa. Zaleca się, aby w specyfikacji technicznej 
wskazywano, jeżeli jest to potrzebne, procedurę lub procedury, za pomocą których można 
określić, czy dane wymagania są spełnione.” 
Odpowiedź: TAK, Zamawiający odstępuje od wymogu podania składu pożywki na Certyfikacie 
Kontroli Jakości pożywek gotowych na płytkach/probówkach 
 

Zapytania do Formularza Cenowego: 

 
15 Pytanie: 
1. Dotyczy: Załącznik nr 2  - Pakiet nr 7 – „Testy lateksowy do identyfikacji bakterii” – poz. 1 
Zwracamy się z prośbą o możliwość zaoferowania testu lateksowego do identyfiakcji 
Streptococcus pnaumoniae konfekcjonowanego 1 opk. a 30 ozn. z odpowiednim przeliczeniem 
ilości opakowań wg. zapotrzebowania Zamawiającego? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie testu lateksowego do identyfiakcji 
Streptococcus pnaumoniae konfekcjonowanego 1 opk. a 30 ozn. z odpowiednim przeliczeniem 
ilości opakowań wg. zapotrzebowania Zamawiającego 
 
16 Pytanie: 
2. Dotyczy: Załącznik nr 2  - Pakiet nr 7 – „Testy lateksowy do identyfikacji bakterii” – poz. 2 
Zwracamy się z prośbą o możliwość zaoferowania testu lateksowego do identyfiakcji 
Staphylococus aureus konfekcjonowanego 1 opk. a 100 ozn. z odpowiednim przeliczeniem ilości 
opakowań wg zapotrzebowania Zamawiającego? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie testu lateksowego do identyfiakcji 
Staphylococus aureus konfekcjonowanego 1 opk. a 100 ozn. z odpowiednim przeliczeniem ilości 
opakowań wg zapotrzebowania Zamawiającego 
 
17 Pytanie: 
Dotyczy: Pakiet nr 5 – Podłoża 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 3 podłoża w probówce? 
Odpowiedź:Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w poz. 3 podłoża w probówce szklanej. 
 
18 Pytanie: 
Dotyczy: Pakiet nr 7 – Testy lateksowe do identyfikacji bakterii 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 1 testu lateksowego  
do wykrywania Streptococcus pneumoniae z wyhodowanych kolonii lub posiewów krwi 
zawierającego w 1 opakowaniu 60 oznaczeń? 
Odpowiedź: TAK, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 1 testu lateksowego  
do wykrywania Streptococcus pneumoniae z wyhodowanych kolonii lub posiewów krwi 
zawierającego w 1 opakowaniu 60 oznaczeń z odpowiednim przeliczeniem.  
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19 Pytanie: 
Dotyczy: Pakiet nr 7 – Testy lateksowe do identyfikacji bakterii 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 2 testu lateksowego  
do potwierdzenia identyfikacji prawdopodobnych kolonii Staphylococcus aureus  
z podłoży wzrostowych zawierającego w 1 opakowaniu 100 oznaczeń 
Odpowiedź: TAK, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 2 testu lateksowego  
do potwierdzenia identyfikacji prawdopodobnych kolonii Staphylococcus aureus  
z podłoży wzrostowych zawierającego w 1 opakowaniu 100 oznaczeń z odpowiednim 
przeliczeniem. 
 

Wszelkie wyjaśnienia i zmiany SIWZ stanowią integralną część SIWZ, należy je uwzględnić i 
zaznaczyć przy sporządzaniu oferty.  
 

      Z poważaniem 
 

Krotoszyn, dnia  05.05.2017 r.   


