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do wszystkich uczestników postępowania 
 
dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/01/2021 pn. dostawa odczynników, 
kalibratorów, akcesoriów wraz z dzierżawą aparatów dla Zakładu 
Mikrobiologii  SPZOZ Sanok  
 

 
Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia 

 
Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo 
zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2019r., poz. 2019 ze zm) udostępnia treść zapytań - 
wniosków o wyjaśnienia treści SWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami: 

 
 
* Pytanie nr 1 -  dot. pakietu nr 6: 
Prosimy o przesłanie lub umieszczenie na platformie epuap/stronie www załączników 
do SWZ w formie edytowalnej. 
Odpowiedź:  Wysłano. 
 
* Pytanie nr 2 -  dot. załącznika nr 2 do SWZ. 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie kolumny „nr katalogowy”? 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 
 
 
* Pytanie nr 3 - dot. załącznika nr 2 do SWZ – Formularz cenowy, 
Wymagania techniczne i użytkowe. 
 Czy Zamawiający poprzez zapis „Wydajność analizatora 80 oznaczeń na godzinę” ro-
zumie konieczność zaoferowania takiego analizatora którego maksymalna wydajność 
będzie nie mniejsza niż 80 testów/h, jednocześnie dopuszcza, że wydajność ta może 
być niższa przy pewnych panelach zlecanych oznaczeń? 
Odpowiedź:  TAK 
 
 
* Pytanie nr 4 -  dot. załącznika nr 2 do SWZ – formularz cenowy, poz. 11. 
Czy Zamawiający dopuści opakowanie zawierające 100 testów dla HBsAg test potwier-
dzenia? Uzasadnienie: Wykonawca nie posiada w swojej ofercie opakowań po 50 te-
stów. 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza opakowania zawierające 100 testów dokonując 
stosownych przeliczeń. 
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* Pytanie nr 5 -  dot. Opisu Przedmiotu Zamówienia, pkt.2 oraz par. 2 pkt. 3 
wzoru umowy. 
Czy Zamawiający miał na myśli, że gwarantuje wykonanie zamówienia na poziomie 
minimum 75% wartości zawartej umowy? 
Odpowiedź:  Zgodnie z SWZ na poziomie min 25% wartości zawartej umowy. 
 
 * Pytanie nr 6 -  dot. wzoru umowy   
W przypadku negatywnej odpowiedzi czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację 
powyższych zapisów w następujący sposób: 
„Zamawiający zastrzega sobie realizację zamawianego asortymentu na podstawie 
osobno składanych zamówień, przy czym zamawiane ilości w zależności od potrzeb 
Zamawiającego mogą ulec zmniejszeniu w stosunku do ilości określonych w załączniku 
nr 1 , w zależności od aktualnego zapotrzebowania, ale nie więcej niż o25% wartości 
umowy.”? 
Odpowiedź:  Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 6. 
 
* Pytanie nr 7 -  dot. pkt. 8 par. 1 projektu umowy oraz pkt. 4 par. 6 projektu 
umowy dostawy 
Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu ważności oferowanych wyrobów z 
6 mcy na min. 4 mce? 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza ważność oferowanych wyrobów od 4-6 mie-
sięcy. 
 
* Pytanie nr 8 -  dot. pkt. 1 par. 2a projektu umowy dostawy 
Prosimy o odstąpienie od wymogu dostarczenia Zamawiającemu kart charakterystyk 
substancji niebezpiecznych w dniu pierwszej dostawy w wersji papierowej i 
proponujemy, aby Państwo skorzystali z dostępu do ww dokumentów 
(aktualizowanych na bieżąca) bezpośrednio przez Internet. 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 
 
 
* Pytanie nr 9 -  dot. projektu umowy 
W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 3 prosimy o wyrażenie zgody na 
dostarczenie dokumentów w formie elektronicznej (CD, pendrive). Uzasadnienie: 
każda karta zawiera od 15 do 55 stron, dla 122 pozycji oferowanych przez wykonawcę 
w postępowaniu może to być max. 6710 stron. 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza lecz na żądanie Zamawiającego Wykonawca 
ma dostarczyć dokumentów w formie elektronicznej (CD, pendrive). 
 
 
 
* Pytanie nr 10 -  dot. paragrafu 7 umowy dostawy 
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 Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej, wartości 
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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 podtrzymuje zapisy SWZ. 
 
* Pytanie nr  11 -  dot. paragrafu 4a umowy dzierżawy  
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:-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. 
Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
 
 
* Pytanie nr  12 -  dot. pak 2, poz. 1  
Czy Zamawiający w pakiecie 2 poz. 1 dopuści test aglutynacyjny do jakościowego i 
półilościowego wykrywania antystreptolizyny O (ASO) w ludzkiej surowicy zgodny z 
załączoną metodyką?  
Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza.  
 
 
* Pytanie nr  13 -  dot. pak. 2, poz. 3 
Czy Zamawiający w pakiecie 2 w poz. 3 dopuści test hemaglutynacji do jakościowego 
i półilościowego oznaczania czynników reumatoidalnych (RF) w ludzkiej surowicy  
zgodny z załączoną metodyką?  
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.  
 
 

UWAGA!!! 

Powyższe  wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ, jeżeli mają wpływ na 
zaoferowany przedmiot zamówienia, należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie 
w formularzu cenowym przedmiotu zamówienia. 
 
 
 
 
 

Z poważaniem 


