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do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/27/2014 prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego   na   dostawę odczynników, kalibratorów,   akcesoriów  dla Zakładu   

Mikrobiologii i Serologii Transfuzjologicznej    dla  SPZOZ Sanok

W związku z zapytaniami wykonawców ustalono co następuje:

Dotyczy przedmiotu zamówienia i projektu umowy. 

* Pytanie nr 1 – dot. zad. nr 21,  poz. 4 

Wnosimy o dopuszczenie w pozycji 4 Monoswoistej  surowicy przeciwko ludzkiej IgG jako 
odczynnika równoważnego zgodnie z art. 30 Pzp ? 

      Odpowiedź:    Zamawiający nie dopuszcza.   

      * Pytanie nr 2 – dot. zad. nr 21, poz. 4
Czy Zamawiający dopuści pojemność 5 ml w ilości 48 sztuk?
Odpowiedź:    Zamawiający nie dopuszcza.   

* Pytanie nr 3  – dot. zad. nr 21,  poz. 10  oraz poz. od 12 do 15  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pojemności 5 ml w ilości na rok 5 sztuk a na 24 miesiące 
10 sztuk?
Odpowiedź:    Zamawiający nie dopuszcza.   

* Pytanie nr 4 – dot.  § 2 ust 4 umowy 
Czy  Zamawiający  wyraża  zgodę  na  modyfikację  przedstawionego  projektu  umowy: 
umieszczenie dodatkowego zdania o treści „ dostawy krwinek realizowane będą zgodnie z 
wcześniejszym  harmonogramem  dołączonym  do  umowy  przedstawionym  przez 
Wykonawcę , z uwagi na cykliczny okres produkcji co 5 tygodni ” 

Odpowiedź:    Zamawiający nie wyraża zgody.   
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* Pytanie nr 5 – dot. zad. nr 21 
Czy Zamawiający wyraża zgodę aby w rubryce „ nazwa handlowa Wykonawca wpisał pełne 
opakowania handlowe : przykładowo 5x5 ml , 5x 2 ml ?
Odpowiedź:    Zamawiający nie wyraża zgody.   

* Pytanie nr 6 – dot. zad. nr 21
1. Czy w pozycji nr 1 Zamawiający wymaga 2 klonów odczynnika?

Odpowiedź:    Zamawiający  wymaga 2 klonów odczynnika.  

2. Czy w pozycji nr 2 Zamawiający wymaga 2 klonów odczynnika?
Odpowiedź:    Zamawiający  wymaga 2 klonów odczynnika.  

3. Czy  w  pozycji  nr  3  Zamawiający  wymaga  odczynnik  monoklonalny  anty-D 
IgG/IgM ?

Odpowiedź:    Zamawiający  wymaga odczynnik monoklonalny anty-D IgG/IgM.  

4. Czy w pozycji nr 4 Zamawiający wymaga odczynnik monoklonalny anty-D IgG ?
Odpowiedź:    Zamawiający wymaga odczynnik monoklonalny anty-D IgG .  

5. Czy w pozycji nr 6 Zamawiający dopuści standard anty-D o pojemności 5 ml ?
Odpowiedź:    Zamawiający nie dopuszcza.  

* Pytanie nr 7  – dot. zad. nr 21
Czy Zamawiający wymaga w pozycji 6 odczynnika który będzie ważny po otwarciu do daty 
określonej na etykiecie tj. do terminu ważności określonego przez producenta?
Odpowiedź:    Zamawiający nie wymaga.  

* Pytanie nr 8 – dot. zad. nr 21, poz. 17 i 18
Czy w pozycji  nr 17 oraz 18 Zamawiający wymaga krwinek stężonych czy gotowych do 
użycia?
Odpowiedź:    Zamawiający   wymaga krwinek stężonych .  

* Pytanie nr 9

Czy Zamawiający wyraża zgodę aby gwarancja ubezpieczeniowa na wadium była spięta wraz 
z ofertą? 

Odpowiedź:    Zamawiający wyraża zgodę.   

* Pytanie nr 10 -    Prosimy o doprecyzowanie ilości dla pozycji 19       
Zamawiający wymaga 100  sztuk  po 2 ml w okresie 12 miesięcy oraz tyle samo na 24 miesiące
CZY
Zamawiający wymaga 100 sztuk po 2 ml oraz 200 sztuk na okres 24 miesięcy?
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     Odpowiedź:    Zamawiający wyjaśnia iż   wymaga 100 sztuk po 2 ml oraz 200 sztuk na okres 24   
miesięcy.   

             
      Jest                 

19 Standaryzowane krwinki 
wzorcowe  0Rh+ 
opłaszczone 
przeciwciałami anty - D

1amp  x 
2ml

100
sztuk

100 
sztuk

   
     MA BYĆ                 

19 Standaryzowane krwinki 
wzorcowe  0Rh+ 
opłaszczone 
przeciwciałami anty - D

1amp  x 
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100
sztuk

200 
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* Pytanie nr 11 – dot. SIWZ
Czy Zamawiający wyraża zgodę na określenie terminu płatności na 30 dni, co jest 
zgodne z wymogami ustawy niżej wymienionej oraz formularzem ofertowym zał. Nr 
1?
Uzasadnienie: Zgodnie z Ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. 
U. Nr 139 poz. 1323 ze zm.)., Zamawiający niezależnie od długości terminu płatności 
przewidzianego umową, zobowiązany będzie do zapłaty Wykonawcy odsetek:
- za okres od 31 dnia oznaczonego w umowie jako termin zapłaty – odsetki ustawowe
- za okres od następnego dnia po dniu oznaczonym w umowie jako termin zapłaty do 
dnia zapłaty – odsetki podatkowe 

Odpowiedź:    Zamawiający      Zamawiający wyjaśnia iż zgodnie z przepisami obowiązuje termin   
płatności  60  dni     (ustawa  z  dnia   08-03-2013  o  terminach   zapłaty  w  transakcjach   
handlowych Dz. U z 2013r.  Poz.403 ).   

* Pytanie nr 12  – dot. SIWZ zad. 4
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dołączania powiadomień i uzna za spełnienie 
wymogów SIWZ, jeśli Wykonawca dołączy do oferty jedynie deklaracje zgodności 
CE  oraz  oświadczenie  że  wymagane  powiadomienia  zostały  złożone  w 
przewidzianym ustawowo czasie?
Uzasadnienie:  deklaracja  zgodności  CE  jest  wystarczającym  dokumentem 
dopuszczającym produkt do obrotu, świadczącym o jego zgodności z wymaganiami 
zasadniczymi,  bowiem dokonanie powiadomienia /  przeniesienia  danych o wyrobie 
medycznym  do  bazy  danych  Prezesa  Urzędu  Rejestracji  Produktów  Leczniczych 
Wyrobów  Medycznych  i  Produktów  Biobójczych  jest  czynnością  materialno-
techniczną, a nie jest decyzją administracyjną o dopuszczeniu do stosowania w Polsce

Odpowiedź:    Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

* Pytanie nr 13 – dot. SIWZ - zad. 4
Dotyczy  zadania  4  Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę,  w  przypadku  gdy  przedmiot 
zamówienia  przez  producenta  nie  jest  zakwalifikowany  jako wyrób  medyczny,  na 
złożenie  przez  Wykonawcę  w  ofercie  oświadczenia,  że  oferowany  przedmiot 
zamówienia nie jest zakwalifikowany jako wyrób medyczny zgodnie z Ustawą z dnia 
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20 maja 2010r. o wyrobach medycznych i w związku z tym ustawy nie stosuje się i nie 
posiada  on  dokumentów  wymaganych  w  punkcie  2.5  podpunkt  1.  SIWZ  pt. 
Wymagane  dokumenty  na  potwierdzenie,  że  oferowane  dostawy  odpowiadają 
wymaganiom określonym przez Zamawiającego??
Uzasadnienie: o klasyfikacji wyrobów/ odczynników wg Dyrektywy nr 98/79/EU lub 
93/42/EU  decyduje  wytwórca  danego  wyrobu.  Wyroby  niesklasyfikowane  jako 
wyroby medyczne  nie  podlegają  Ustawie  o Wyrobach  Medycznych  (w związku z 
powyższym nie są oznaczone znakiem CE i  nie podlegają rejestracji). Polskie prawo 
nie narzuca obowiązku posiadania specjalnych dopuszczeń dla takich wyrobów.

Odpowiedź:    Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający przewidział taką możliwość w SIWZ.  

* Pytanie nr 14  – dot. zad. 4, poz. 1

Czy w poz. 1 Zamawiający wymaga, aby na liście dostępnych pasków znalazł się m.in. pasek 
do oznaczania rzeczywistego MIC Kolistyny? 

Odpowiedź:    Zamawiający    wymaga, aby na liście dostępnych pasków znalazł się m.in. pasek   
do oznaczania rzeczywistego MIC Kolistyny.

* Pytanie nr 15 – dot. zad. 4
Czy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca załączył do składanej oferty pełną listę 
dostępnych  w ofercie pasków? 

Odpowiedź:    Zamawiający    wymaga, aby Wykonawca załączył do składanej oferty pełną listę   
dostępnych      w ofercie pasków.  

* Pytanie nr 16 – dot. zad. 4
Czy ze względu na sposób odczytu Zamawiający wymaga, aby paski posiadały taką 
samą  skalę  odczytu  co  przy  ułożeniu  na  jednej  płytce  więcej  niż  jednego  paska 
pozwoli na prawidłowy odczyt  (taka sama skala= taki sam sposób odczytu wartości 
MIC na każdym pasku)? 

Odpowiedź:    Zamawiający wymaga jak wyżej.  

* Pytanie nr 17 – dot. zad. 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby paski  w poz. 1 również były pakowane po 30 
szt. w blistry lub pojedynczo i wycenę 4 opakowań, które w pełni pokryją wymagane 
zapotrzebowanie?
(Uzasadnienie: Paski  z antybiotykami posiadają dłuższe terminy ważności niż poz. 2  
co pozwoli na efektywne wykorzystanie, niektóre antybiotyki oferowane są na rynku 
polskim TYLKO w opakowaniach po 30 szt pakowane w blistry lub pojedynczo ).

Odpowiedź:    Zamawiający wyraża zgodę aby paski były pakowane w blistrze: 10 celek po 3   
paski lub pakowane pojedynczo.

* Pytanie nr 18 – dot. zad. 4
Czy  zapis:  Testy  muszą  posiadać  opinię  konsultanta  krajowego  ds.  mikrobiologii, 
oznacza, że Zamawiający wymaga dołączenia do oferty  pozytywnej opinii Krajowego 
Ośrodka Ds. Lekowrażliwości? 

Odpowiedź:    Zamawiający nie wymaga.  
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* Pytanie nr 19 – dot. zad. 19
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji nr 5 od osobnego pakietu  co 
pozwoli na wystartowanie większej ilości wykonawców i zwiększy konkurencyjność 
składanych ofert?

Odpowiedź:    Zamawiający nie wyraża zgody.  

* Pytanie nr 20 – dot. zad. 19 
Dotyczy zadania 19  Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dołączania powiadomień i 
uzna  za  spełnienie  wymogów  SIWZ,  jeśli  Wykonawca  dołączy  do  oferty  jedynie 
deklaracje  zgodności  CE  oraz  oświadczenie  że  wymagane  powiadomienia  zostały 
złożone w przewidzianym ustawowo czasie?
Uzasadnienie:  deklaracja  zgodności  CE  jest  wystarczającym  dokumentem 
dopuszczającym produkt do obrotu, świadczącym o jego zgodności z wymaganiami 
zasadniczymi,  bowiem dokonanie powiadomienia /  przeniesienia  danych o wyrobie 
medycznym  do  bazy  danych  Prezesa  Urzędu  Rejestracji  Produktów  Leczniczych 
Wyrobów  Medycznych  i  Produktów  Biobójczych  jest  czynnością  materialno-
techniczną, a nie jest decyzją administracyjną o dopuszczeniu do stosowania w Polsce.

Odpowiedź:    Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

* Pytanie nr 21 – dot. §3 ust. 2 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu?
Uzasadnienie:  Wykonawca  prosi  o  wykreślenie  w  związku  faktem,  iż  po  stronie 
Zamawiającego  nie  zachodzi  żadna  szkoda.  W  przypadku  ewentualnego  nie 
dostarczenia wspomnianych kart Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego ich 
uzupełnienia. 

Odpowiedź:    Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

* Pytanie nr 22 – dot. §4 ust. 2
 Czy  Zamawiający  wyraża  zgodę  na  modyfikację  zapisu  na:  ,,W  przypadku  nie 
dostarczenia  towaru  w  określonym  umową  terminie  Zamawiający  naliczy  karę 
umowną  w  wysokości  0,5%  wartości  towaru  nie  dostarczonego  zgodnie  z 
zamówieniem Zamawiającego, za każdy dzień zwłoki, przy czym zwłoka ta nie może 
trwać dłużej niż 3 dni robocze. Po upływie wyżej określonego terminu, Zamawiający 
po  wcześniejszym  zawiadomieniu  Wykonawcy  może  zrezygnować  z  realizacji 
zamówienia,  które  stanowi  podstawę  do  naliczenia  kary  umownej  i  wezwania 
Wykonawcy do zapłaty przedmiotowej kary.”? 

Odpowiedź:    Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

* Pytanie nr 23 – dot.  §4 ust. 3
Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: ,,W przypadku gdy zwłoka 
w  dostawie  jest  krótsza  niż  3  dni  robocze,  Zamawiający  może  na  pisemny 
uzasadniony wniosek Wykonawcy odstąpić od naliczania kary umownej określonej w 
ust. 2.”? 

Odpowiedź:    Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
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* Pytanie nr 24 – dot. §4 ust. 9
Czy  Zamawiający  wyraża  zgodę  na  wydłużenie  terminu  płatności  ewentualnie 
nałożonych na Wykonawcę kar do 30 dni? 

Odpowiedź:    Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

* Pytanie nr 25 – dot. §4 ust. 12
Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 5%?

Odpowiedź:    Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

* Pytanie nr 26 – dot. zad. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycjach 1, 2, 9, 30, 31, 35, 43, 49, 51, 
52  podłoży z 5-tygodniowym terminem ważności?
Odpowiedź:    Zamawiający wyraża zgodę.   

* Pytanie nr 27 – dot. zad. 2
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  w  pozycjach  3,  58  podłoży  z  4-
tygodniowym terminem ważności?
Odpowiedź:    Zamawiający wyraża zgodę.   

* Pytanie nr 28 – dot. zad. 2
Czy Zamawiający wyrazi  zgodę na zaoferowanie w pozycji  46 podłoża z 3-tygodniowym 
terminem ważności?
Odpowiedź:    Zamawiający wyraża zgodę.   

* Pytanie nr 29 – dot. zad. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycjach 4, 5, 6, 8, 19, 21, 33, 34, 36, 
38, 40, 44, 50, 53, 54 podłoży z 11-tygodniowym terminem ważności?
Odpowiedź:    Zamawiający wyraża zgodę.   

* Pytanie nr 30 – dot. zad. 2
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  w  pozycjach  18,  20  podłoży  z  4-
miesięcznym terminem ważności?
Odpowiedź:    Zamawiający wyraża zgodę.   

* Pytanie nr 31 – dot. zad. 2
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  w  pozycji  56,  59  produktów  z  5-
miesięcznym terminem ważności?
Odpowiedź:    Zamawiający wyraża zgodę.   
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* Pytanie nr 32 – dot. zad. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 65 odczynnika w probówkach?
Odpowiedź:    Zamawiający wyraża zgodę.   

* Pytanie nr 33 – dot. zad. 2
Czy Zamawiający w celu zapewnienia standaryzacji badań wymaga aby wszystkie podłoża na 
płytkach,  w probówkach (z  wyjątkiem wymazówek),  w butelkach  oraz w postaci  sypkiej 
pochodziły od jednego producenta?
Odpowiedź:    Zamawiający wymaga jak wyżej.  

* Pytanie nr 34 – dot. zad. 2
Odpowiedź:    Zamawiający   

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie stosownego oświadczenia dla produktów, 
które  nie są przeznaczone do diagnostyki in Vitro w związku z tym nie istnieje 
obowiązek  ich   rejestracji  w  Urzędzie  Rejestracji  Produktów  Leczniczych, 
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (dotyczy pozycji 14, 22-24, 28, 
30, 61, 65)?

Odpowiedź:    Zamawiający wyraża zgodę.   

* Pytanie nr 35 – dot. zad. 2
Odpowiedź:    Zamawiający   
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 64 testu zawierającego 30 ozn. i 
zaoferowanie 2 takich opakowań?
Odpowiedź:    Zamawiający wyraża zgodę.   

* Pytanie nr 36 – dot. zad. 5
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  w  pozycji  1  podłoża  z  4-miesięcznym 
terminem ważności?
Odpowiedź:    Zamawiający wyraża zgodę.   

* Pytanie nr 37 – dot. zad. 10
Czy Zamawiający wyrazi  zgodę na zaoferowanie  w pozycji  1  i  2  krwi z  3-tygodniowym 
terminem ważności?
Odpowiedź:    Zamawiający wyraża zgodę.   

* Pytanie nr 38 – dot. zad. 12
1) Czy Zamawiający wydzieli pozycje nr 11 i utworzy oddzielny  pakiet?

Odpowiedź:    Zamawiający nie wyraża zgody.   

2) Czy Zamawiający wydzieli pozycje nr 13 i utworzy oddzielny  pakiet?
Odpowiedź:    Zamawiający nie wyraża zgody.   

3) Zwracamy się z prośbą o podanie składu podłoża z pozycji 11?
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Odpowiedź:    Podłoże koloru mlecznego mętne. Umożliwia wstępną identyfikację 5 gatunków   
grzybów. Substrarty
1) 5 – bromo – 4 – chloro – 3 – indolylo N – acetyl –   β – D - glukosaminid  
2) 5 – bromo – 6 – chloro – 3 – indolylo - sól fosforanowa p - toluidyny  

4) Czy Zamawiający nie popełnił omyłki w pozycji 11 pisząc podłoże chromogenne?
Odpowiedź:    Zamawiający  nie popełnił omyłki w pozycji 11 pisząc podłoże chromogenne.  

* Pytanie nr 39 – dot. umowy
1.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostawy z 5 dni na 5 dni roboczych?
Odpowiedź:    Zamawiający wyraża zgodę.   

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę czasu wymiany wadliwego towaru na towar 
wolny od wad 7 dni na 7 dni roboczych?
Odpowiedź:    Zamawiający wyraża zgodę.   

* Pytanie nr 40 – dot. zad. 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę ma odstąpienie od wymogu, ze testy paskowe do oznaczania 
wartości MIC muszą posiadać opinię od Krajowego Konsultanta ds. Mikrobiologii?
Odpowiedź:    Zamawiający nie wyraża zgody.   

* Pytanie nr 41 – dot. zad. 6 
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie PYR testu paskowego po 50 sztuk? 
Odpowiedź:    Zamawiający wyraża zgodę.   

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynnika do PYR testu w opakowania 
20ml?  Jeśli   tak  to  proszę  podać  czy  zmawiający  wymaga  wycenę  jednego  takiego 
opakowania czy dwóch?

Odpowiedź:    Zamawiający wyraża zgodę i  wymaga wycenę dwóch opakowań.   

* Pytanie nr 42 – dot. zad. 11
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dwóch dyspenserów 6-cio pozycyjnych 
do płytek 90mm?
Odpowiedź:    Zamawiający nie wyraża zgody.   

2.  Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  ceftaroliny  w  postaci  krążka 
Neosensitabs?   

Odpowiedź:    Zamawiający nie wyraża zgody.  
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* Pytanie nr 43 – dot. zad. 12

Czy  zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  w  pozycji  11  podłoże  Saboraud  z 
chloramfenikolem i gentamycyną, które służy do hodowli grzybów? 

Odpowiedź:    Zamawiający wyraża zgodę.   

* Pytanie nr 44 – dot. zad. 17
1. Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania pozycji 11?
Odpowiedź:    Zamawiający nie wyraża zgody.  

* Pytanie nr 45 – dot. zad. 19, poz. 2 oraz 9
Czy Zamawiający wydzieli pozycję 2 oraz 9 (tj. testy do wykrywania Clostridium difficile do 
osobnego pakietu?
Odpowiedź:    Zamawiający nie wyraża zgody.   

* Pytanie nr 46 – dot. zad. 19, poz. 2 oraz 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na połączenie pozycji 2 oraz 9 i zaoferowanie 200 testów do 
jednoczesnego wykrywania antygenu GDH oraz toksyn A i B Clostridium difficile, gdzie w 
celu uzyskania wyników zarówno na GDH jak i toksyny A i B, próbkę przygotowuje się 
jednokrotnie oraz dozuje do jednej studzienki? 
Odpowiedź:    Zamawiający nie wyraża zgody.  

* Pytanie nr 47 – dot. zad. 19, poz. 2
Czy  w  pozycji  2  Zamawiający  wymaga  testu  charakteryzującego  się  poziomem 
wykrywalności toksyny A nie gorszym niż 0,7ng/ml, a toksyny B nie gorszym niż 1,25ng/ml?
Odpowiedź:    Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza.  

* Pytanie nr 48 – dot. zad. 19, poz. 9
Czy  w  pozycji  9  Zamawiający  wymaga  testu  charakteryzującego  się  poziomem 
wykrywalności antygenu GDH nie gorszym niż 0,8ng/ml?
Odpowiedź:    Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza.  

* Pytanie nr 49 – dot. zad. 19, poz. 2
Czy w pozycji 2 Zamawiający dopuści test immunoenzymatyczny kasetkowy?
Odpowiedź:    Zamawiający   dopuszcza  test immunoenzymatyczny kasetkowy.  

* Pytanie nr 50 – dot. zad. 19, poz. 2 i 9
Czy w pozycji 2 i 9 zamawiający wymaga zestawu w skład którego wchodzi również min. 
1ml kontroli dodatniej? 
Odpowiedź:    Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza.  
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* Pytanie nr 51 – dot. SIWZ 
W  związku  z  postawionym  wymaganiem  przez  Zamawiającego  posiadania  wiedzy  i 
doświadczenia dla pakietu 21  na dostawę co najmniej jednej dostawy w wysokości 120.500 
zł brutto czy Zamawiający dopuści na potwierdzenie postawionego warunku załączenia np. 2 
referencji  potwierdzających  wymaganą  kwotę  łącznie  tj.  po  60.250,00  zł  brutto  lub 
przewyższającą wymaganą przez Zamawiającego wartość?
Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Warunek jest związany z przedmiotem 
zamówienia i proporcjonalny do przedmiotu zamówienia – nie wygórowany. 

* Pytanie nr 52 – dot. SIWZ 
W  związku  z  postawionym  wymaganiem  przez  Zamawiającego  posiadania  wiedzy  i 
doświadczenia dla pakietu 21  na dostawę co najmniej jednej dostawy w wysokości 120.500 
zł  brutto  wskazujemy,  iż  postawiony  warunek  udziału  w  postępowaniu  jest  niezgodny  z 
postanowieniami art.  22 ust.  4, z uwagi na fakt, iż jest on wygórowany,  a kwota dostawy 
określona przez Zamawiającego została podana na opisany przedmiot zamówienia na okres 
24 miesięcy. 
Ustawodawca jednoznacznie określił w art. 22 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 
iż opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu powinien być 
proporcjonalny  do  przedmiotu  zamówienia.  Ponadto  zgodnie  ze  specyfikacją  dostawy 
przedmiotu  zamówienia  odbywać  się  będą  sukcesywnie,  a  nie  jednorazowo,  co  powinien 
wziąć  pod  uwagę  Zamawiający,  gdyż  postawienie  wygórowanego  warunku  udziału  w 
postępowaniu ogranicza dostęp do postępowania o zamówienia publiczne i jest niezgodne z 
art.  7 ustawy Pzp tworząc sztuczne bariery dostępu do zamówienia nie zapewniając zasad 
uczciwej konkurencji.
W  związku  z  powyższym  wnioskujemy  o  zmianę   postawionego  warunku  wiedzy  i 
doświadczenia w zakresie wymaganej kwoty, proporcjonalnej do przedmiotu zamówienia tj. 
na kwotę 60.000, 00 zł brutto.
Odpowiedź:    Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Warunek jest związany z przedmiotem   
zamówienia i proporcjonalny do przedmiotu zamówienia – nie wygórowany. 

 UWAGA:

Wobec udzielonych wyjaśnień  na zapytania  Wykonawców jak również modyfikacji  treści 
SIWZ  mających  wpływ  na  zaoferowany  przedmiot  zamówienia, należy  indywidualnie 
uwzględnić zmiany w ofercie w formularzu cenowym przedmiotu zamówienia.

Nowy termin składania ofert upływa 18.07.2014r. o godz. 1000

Nowy termin otwarcia ofert  18.07.2014r o godz. 1100

                                        

                               Z poważaniem
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