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Uczestnicy 

postępowania prowadzonego w trybie podstawowym wariant 1 pn. 

Dostawa podłoży mikrobiologicznych i testów. 

Oznaczenie sprawy: 11/ZP/2022 

 

 

W związku z wniesieniem pytań przez Wykonawców, Zamawiający przedstawia treść pytań i udziela 

pisemnych wyjaśnień, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późniejszymi zmianami). 
 

Pytanie 1 

Pytanie do Umowy: 

„§2 ust. 1 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na rezygnację z faxu jako środka komunikacji? 

Uzasadnienie: Wykonawca planuje w najbliższym czasie zrezygnować z użytkowania faxu jako środka 

komunikacji. W bezpieczeństwie o poprawne i sprawne odbieranie korespondencji przez cały okres trwania 

umowy, zwracamy się z prośbą o modyfikację powyższego postanowienia.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

 

Pytanie 2 

Pytanie do Umowy: 

„§2 ust. 2 – Czy Zmawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: 

,,Dostawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot konkretnego zamówienia Odczynników wraz z fakturą bądź 

innym dokumentem potwierdzającym ilość i rodzaj dostarczonego asortymentu w tym w szczególności 

dokument WZ lub specyfikację asortymentowo-cenową  do siedziby Odbiorcy na własny koszt i ryzyko 

w terminie 4 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia. Zamówienia, które wpłyną do Wykonawcy po 

godzinie 12:00 będą traktowane jak przesłane następnego dnia roboczego o godzinie 8:00 rano.”? 

Uzasadnienie: Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o modyfikację postanowienia umownego z uwagi na 

fakt, iż Wykonawca nie ma możliwości dostarczania faktur wraz z każdorazowo realizowaną dostawą. 

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wraz z dostawą specyfikacji asortymentowo-cenowej w sposób 

szczegółowy określającej ilość rodzaj, cenę, termin ważności oraz numer katalogowy i seryjny. Wykonawca 

dostarczy fakturę w terminie 3 dni od daty realizacji zamówienia do siedziby Zmawiającego za pośrednictwem 

emaila lub prześlę ją w formie papierowej” 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację. 

 

Pytanie 3 

Pytanie do Umowy: 

„§2 ust. 10 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:  



                      

                 SZPITAL W PROSZOWICACH 

 

 

 

 
  SAMODZIELNY PUBLICZNY              tel. centrala: 012 386 51 05      e-mail: sekretariat@spzoz.proszowice.pl 
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ         sekretariat: 012 3865102          NIP: 682-14-36-049 
         W PROSZOWICACH                    fax: 012 386 14 00                    REGON: 000300593 
            ul. Kopernika 13                          dyrektor: 012 386 51 00           KRS: 0000003923 
         32-100 Proszowice 

,,Wraz z dostawą zamówienia Dostawca zobowiązany jest przekazać Odbiorcy wszelkie dokumenty związane 

z dostawą, w tym wszelkie dokumenty finansowe obejmujące odpowiednią fakturę VAT oraz inne dokumenty 

niezbędne do wykorzystania i użytkowania przedmiotu umowy w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, 

z zastrzeżeniem §2 ust. 2”?” 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację. 

 

Pytanie 4 

Pytanie do Umowy: 

„§4 ust. 1 – Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację postanowienia umownego na:  

„Dostawca gwarantuje i zapewnia, że Przedmiotem umowy będą produkty nowe, wolne od wad i terminie 

ważności nie krótszym niż 6 miesięcy.”? 

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: 

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację. 

 

Pytanie 5 

Pytanie do Umowy: 

„§4 ust. 3 – Czy Zmawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: 

,,W przypadku dostarczenia przez Dostawcę jakiejkolwiek części przedmiotu umowy wadliwej Strony 

sporządzą na tę okoliczność protokół lub stosowną notatkę. Dostawca zobowiązuje się w ciągu 5 dni roboczych 

dokonać wymiany Odczynników na pełnowartościowe pod rygorem nieuiszczenia zapłaty przez Odbiorcę 

należnej za wadliwy przedmiot zamówienia ceny, aż do czasu dostarczenia przez Odbiorcę Odczynników 

pełnowartościowych. Odmowa podpisania protokołu lub notatki przez przedstawiciela Dostawcy lub 

nieuczestniczenie przez niego w oględzinach wadliwego przedmiotu dostawy nie ma wpływu na uprawnienia 

Odbiorcy z tytułu rękojmi lub odpowiedzialności odszkodowawczej.”? 

Uzasadnienie: Wykonawca zwraca się z prośbą o wydłużenie terminu przeznaczonego na wymianę wadliwego 

towaru na wolny od wad. Wskazany przez Zmawiającego termin jest zbyt krótki do przeprowadzenia 

czynności serwisowych oraz dostarczenia towaru wolnego od wad. Mając powyższe na uwadze zwracamy się 

z prośbą o przychylne rozpatrzenie pytania.” 

Odpowiedź: 

§4 ust. 3 projektu umowy otrzymuje brzmienie: 

,,W przypadku dostarczenia przez Dostawcę jakiejkolwiek części przedmiotu umowy wadliwej Strony 

sporządzą na tę okoliczność protokół lub stosowną notatkę. Dostawca zobowiązuje się w ciągu 4 dni roboczych 

dokonać wymiany Odczynników na pełnowartościowe pod rygorem nieuiszczenia zapłaty przez Odbiorcę 

należnej za wadliwy przedmiot zamówienia ceny, aż do czasu dostarczenia przez Odbiorcę Odczynników 

pełnowartościowych. Odmowa podpisania protokołu lub notatki przez przedstawiciela Dostawcy lub 

nieuczestniczenie przez niego w oględzinach wadliwego przedmiotu dostawy nie ma wpływu na uprawnienia 

Odbiorcy z tytułu rękojmi lub odpowiedzialności odszkodowawczej.” 

 

Pytanie 6 

Pytanie do Umowy: 

„§5 ust. 1 lit. b – Czy Zmawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na 
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,,w razie niedostarczenia przedmiotu umowy w całości lub w części w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia 

przez Odbiorcę stosownego zamówienia lub niedostarczenia w tym terminie przedmiotu umowy wolnego od 

wad Dostawca zapłaci na żądanie Odbiorcy karę umowną w wysokości 3 % wartości, o której mowa 

w paragrafie 1 pkt 2 niniejszej umowy. W takim wypadku kary przewidzianej w lit. a powyżej nie stosuje 

się.”?” 

Odpowiedź: 

§5 ust. 1 lit. b projektu umowy otrzymuje brzmienie: 

,,w razie niedostarczenia przedmiotu umowy w całości lub w części w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia 

przez Odbiorcę stosownego zamówienia lub niedostarczenia w tym terminie przedmiotu umowy wolnego od 

wad Dostawca zapłaci na żądanie Odbiorcy karę umowną w wysokości 3 % wartości, o której mowa 

w paragrafie 1 pkt 2 niniejszej umowy. W takim wypadku kary przewidzianej w lit. a powyżej nie stosuje się.” 

 

Pytanie 7 

Pytanie do Umowy: 

„§5 ust. 2- Czy Zmawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na 

,,Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną w przypadku odstąpienia przez niego od umowy z winy Dostawcy 

w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy, o której mowa w paragrafie 1 pkt 2 

umowy.”?” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 8 

Pytanie do Umowy dzierżawy: 

„§7 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:  

,,W przypadku awaryjności Urządzenia, w wyniku której uzyskanie wyników testów i badań do 48 godzin 

będzie niemożliwe - Dzierżawca po uprzednim zawiadomieniu Wydzierżawiającego prześle materiały do 

badań innym wykonawcom (laboratoriom), a koszty, którymi zostanie obciążony Wykonawca, nie przekroczą 

zaoferowanych w postępowaniu cen badań powiększonych o 10%.”?” 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 9 

Pytanie dotyczące przedmiotu zamówienia: 

„Zadanie 1 - Parametry wymagane, DODATKOWE WYPOSAŻENIE, pkt. 2 – Czy Zamawiający wyrazi 

zgodę na zaoferowanie używanego dyspensera, w pełni sprawnego po przeglądzie technicznym?” 

Odpowiedź: 

Tak. 

 

Pytanie 10 

Pytanie dotyczące przedmiotu zamówienia: 

„Zadanie 1 - Parametry wymagane  Dot. poz. 4. Czy Zamawiający dopuści Wykrywanie mechanizmów 

oporności przez aparat tj.: MRSA, MRCNS, HLAR, ESBL, VRE, GISA, MLSb z ogólną informacją 

o podejrzeniu karbapenemaz typu MBL, KPC, OXA bez ich klasyfikacji? Zgodnie z rekomendacją Krajowego 
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Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów karbapenemazy należy potwierdzić metodą 

referencyjną.” 

Odpowiedź: 

Tak. 

 

Pytanie 11 

Pytanie dotyczące przedmiotu zamówienia: 

„Zadanie 2 - Formularz cenowy Pkt.3 Czy Zamawiający dopuści podłoże pediatryczne zwalidowane tylko do 

posiewu krwi? Zamawiający ma możliwość posiewu innych jałowych płynów ustrojowych zarówno od dzieci 

jak i dorosłych na butelki tlenowe i beztlenowe dla dorosłych, które są zwalidowane do tej procedury, co jest 

udokumentowane wpisem do instrukcji używania producenta oraz są wyszczególnione w formularzu 

cenowym (poz. 1,2).” 

Odpowiedź: 

Tak. 

 

 

Niniejsze wyjaśnienia Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 

24.05.2022 r. 
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