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Uczestnicy 

postępowania prowadzonego w trybie podstawowym wariant 1 pn. 

Dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów laboratoryjnych. 

Oznaczenie sprawy: 10/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 

„ Dotyczy pakietu nr 1  

Prosimy o wyrażenie zgody na inne konfekcjonowanie płynu czyszczącego - poz. 9 z odpowiednim 

przeliczeniem na ilości wymagane tj.  

- zamiast butelki o poj. 200 ml w ilości 70 proponujemy butelkę o poj. 100 ml w ilości 140.” 

Odpowiedź: 

Tak. 

 

Pytanie 2 
„Dotyczy pkt. 2 pod tabelą w załączniku nr 2 dla pakietu nr 4 i par. 4 pkt. 1 

Czy Zamawiający dopuści by termin ważności odczynników wynosił minimum 6 miesięcy za wyjątkiem krwi 

kontrolnej, dla której termin ważności wynosił by 2 miesiące od daty dostawy?” 

Odpowiedź: 

Tak. 

 

Pytanie 3 

„Dotyczy Pakiet nr 2 

Czy Zamawiający  dopuści w pozycji nr 6 zestaw testowy z kontrolą dodatnią w postaci liofilizatu.” 

Odpowiedź: 

Tak. 

 

Pytanie 4 
„Dotyczy Pakiet nr 2 

Czy Zamawiający przy ocenie jakości w pakiecie II dla testu HIV o czułości 99,9% oraz Syfilis 99,9 % uzna 

warunek za spełniony i oceni na 50 pkt ? Zamawiający wymaga testu HIV o czułości 100 % różnica 0,1 % jest 

znikoma, oraz nie ma znaczącego wpływu na spadek jakości testu.” 

Odpowiedź: 

Tak. 

 

Pytanie 5 

„Załącznik Nr 2 do SWZ 10_ZP_2022, pakiet nr 5, tabela dotycząca wymagań 
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W tabeli dotyczącej wymagań, Zamawiający umieścił zapis nr 8, który brzmi „Wszystkie odczynniki gotowe 

do użycia”. 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą, o wyrażenie zgody na zaoferowanie buforu płuczącego w formie 

proszku, z ważnością min. 30 dni od daty przygotowania. Pozostałe zaoferowane odczynniki spełniają 

w/w zapis.” 

Odpowiedź: 

Tak. 

 

Pytanie 6 

„PAKIET NR 5 Panele alergologiczne – testy immunoenzymatyczne do ilościowego wykrywania swoistych 

IgE 

Czy w pozycji nr 1 „Panel alergologiczny wziewny 20 alergenowy Zamawiajacy dopuści panel zawierający 

następujące alergeny: 

Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, Olcha, Brzoza, Leszczyna, Dąb (pyłki), 

Mieszanka traw (Tomka wonna, Cynodon palczasty, Kupkówka pospolita, Kostrzewa trzcinowata, Życica 

trwała, Tymotka łąkowa, Stokłosa bezostna, Pyłki żyta zwyczajnego, Kłosówka wełnista, Wyczyniec łąkowy, 

Perz właściwy, Rajgras wyniosły), Pyłki żyta, Pyłki bylicy pospolitej, Babka lancetowata, Kot (sierść), Koń 

(nabłonek/sierść), Pies (nabłonek/sierść), Świnka morska, Chomik, Królik, Penicillium notatum, 

Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata?” 

Odpowiedź: 

Nie. 

 

Pytanie 7 

„PAKIET NR 5 Panele alergologiczne – testy immunoenzymatyczne do ilościowego wykrywania swoistych 

IgE 

Czy w pozycji nr 2   „Panel alergologiczny pokarmowy 20 alergenowy  Zamawiajacy dopuści panel 

zawierający następujące alergeny: 

Orzech laskowy, Orzech ziemny, Orzech włoski, Migdał, Mleko (pasteryzowane), Białko jajka (albumina), 

Żołtko jajka, Kazeina, Ziemniak, Seler, Marchew, Pomidor, Dorsz, Krab, Pomarańcza, Jabłko, Mąka pszenna, 

Mąka żytnia, Sezam, Soja” 

Odpowiedź: 

Nie. 

 

Pytanie 8 

„PAKIET NR 5 Panele alergologiczne – testy immunoenzymatyczne do ilościowego wykrywania swoistych 

IgE 

Czy w pozycji nr 3 Zamawiający dopuści panel zawierający następujące alergeny: 

alpha-Laktalbumina, beta-Laktoglobulina, Kazeina, Laktoferyna, Mleko (pasteryzowane), Białko jajka 

(albumina), Żołtko jajka, Albumina z surowicy bydlęcej, Soja, CCD mix (Bromelaina, Peroksydaza 

chrzanowa, Oksydaza askorbinowa)?” 

Odpowiedź: 

Nie. 
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Pytanie 9 

„PAKIET NR 5 Panele alergologiczne – testy immunoenzymatyczne do ilościowego wykrywania swoistych 

IgE 

Czy w pozycji nr 4 Zamawiający dopuści panel zawierający następujące alergeny: 

alpha-Laktalbumina, beta-Laktoglobulina, Kazeina, Laktoferyna, Mleko (pasteryzowane), Białko jajka 

(albumina), Żołtko jajka, Albumina z surowicy bydlęcej, Soja, CCD mix (Bromelaina, Peroksydaza 

chrzanowa, Oksydaza askorbinowa)?” 

Odpowiedź: 

Nie. 

 

Pytanie 10 

„PAKIET NR 5 Panele alergologiczne – testy immunoenzymatyczne do ilościowego wykrywania swoistych 

IgE 

Czy zamawiający dopuści panele,  które wymagają użycia 250 ul surowicy?” 

Odpowiedź: 

Nie. 

 

Pytanie 11 

„PAKIET NR 5 Panele alergologiczne – testy immunoenzymatyczne do ilościowego wykrywania swoistych 

IgE 

Czy Zamawiający dopuści zestaw odczynnikowy,  w którym wszystkie odczynniki są gotowe do użycia 

z wyjątkiem buforu płuczącego, który wymaga rozcieńczenia?” 

Odpowiedź: 

Tak. 

 

Pytanie 12 

„PAKIET NR 5 Panele alergologiczne – testy immunoenzymatyczne do ilościowego wykrywania swoistych 

IgE 

Czy Zamawiający dopuści testy w których zastosowane są p.ciała poliklonalne?” 

Odpowiedź: 

Nie. 

 

Pytanie 13 

„PAKIET NR 5 Panele alergologiczne – testy immunoenzymatyczne do ilościowego wykrywania swoistych 

IgE 

Czy Zamawiający dopuści testy półilościowe, w których wynik jest podawany w klasyfikacji RAST (0-6 klasy) 

oraz przedstawiony jest ilościowy pomiar swoistych IgE w jednostkach IU/ml?” 

Odpowiedź: 

Tak. 

 

Pytanie 14 

„PAKIET NR 5 Panele alergologiczne – testy immunoenzymatyczne do ilościowego wykrywania swoistych 

IgE 

Czy Zamawiający dopuści testy z dolną granicą wykrywalności 0,35kU/l? 

Uzasadnienie: Dolna granica wykrywalności 0,35 kU/l jest rekomendowana przez wytyczne WHO 2022 r.” 
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Odpowiedź: 

Nie. 

 

Pytanie 15 

„PAKIET NR 5 Panele alergologiczne – testy immunoenzymatyczne do ilościowego wykrywania swoistych 

IgE 

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu krzywej kalibracyjnej i dopuści testy posiadające kontrolę weryfikującą 

poprawność wykonania badania? 

Uzasadnienie: Oferowany sprzęt do odczytu pasków jest kalibrowany za pomocą karty kalibracyjnej - jest to 

25 punktowa kalibracja zewnętrzna.” 

Odpowiedź: 

Tak. 

 

Pytanie 16 
„Prosimy o wyłączenie pozycji 8-10 z pakietu 2 utworzenie z niej odrębnego pakietu Obecny opis przedmiotu 

zamówienia tworzy preferencje dla konkretnego wytwórcy, dysponującego pełnym asortymentem 

wymienionych w Zadaniu 2 uniemożliwiając składanie ofert pozostałym podmiotom posiadającym w swojej 

ofercie testy immunochromatograficzne (kasetkowe), lecz nie posiadającym pozostałej części asortymentu co 

budzi podejrzenia o faworyzowanie konkretnego wytwórcy przez Zamawiającego z naruszeniem dyscypliny 

finansów publicznych (na podstawie przepisów zawartych art. 16 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

o odpowiedzialności za naruszanie dyscypliny finansów publicznych (wraz z późn. zm.)). Poprzez 

sformułowanie przedmiotu zamówienia ograniczające faktyczny krąg podmiotów ubiegających się 

o udzielenie zamówienia, posiadających w swojej ofercie testy immunochromatograficzne, Zamawiający 

narusza odpowiednie przepisy ustawy PZP:  

1) art. 16 pkt. 1, poprzez przeprowadzenie postępowania w sposób naruszający zasadę uczciwej konkurencji, 

równego traktowania wykonawców, przejrzystości oraz proporcjonalności, poprzez sformułowanie 

postanowień SIWZ w sposób bezzasadnie ograniczający krąg podmiotów uprawnionych do ubiegania się 

o udzielenie zamówienia w postępowaniu;  

2) art. 99 ust. 4, 5 w zw. z art. 16 pkt. 1, poprzez wadliwe opisanie przedmiotu zamówienia, polegające na 

wprowadzeniu do jednego zamówienia produktów dostępnych tylko u jednego lub bardzo ograniczonej liczby 

podmiotów bez podziału tego zamówienia na części i tym samym ograniczenie liczby wykonawców 

uprawnionych do ubiegania się o udzielenie zamówienia w postępowaniu;  

3) art. 99 ust. 4, 5 w zw. art. 36aa ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1, poprzez wadliwe opisanie przedmiotu zamówienia, 

polegające na niedopuszczeniu możliwości składania ofert częściowych/nieudzielenie zamówienia 

w częściach i tym samym ograniczenie liczby podmiotów uprawnionych do ubiegania się o udzielenie 

zamówienia w postępowaniu. W odniesieniu do art. 96 ust. 1 pkt. 11 ustawy PZP (zgodnie z którym 

Zamawiający powinien literalnie wskazać przyczyny niedokonania podziału zamówienia na części), cytowany 

przepis stanowi transpozycję do polskiego porządku prawnego normy zawartej w art. 46 ust. 1 dyrektywy 

klasycznej. Zgodnie z motywem 78 preambuły do dyrektywy klasycznej w przypadku, gdy instytucja 

zamawiająca zdecyduje, że podział zamówienia na części nie byłby właściwy, stosowne indywidualne 

sprawozdanie lub dokumenty zamówienia powinny zawierać wskazanie głównych przyczyn decyzji instytucji 

zamawiającej. Przesłanki zawarte w powyższym motywie preambuły nie mają zastosowania 

w przedmiotowym postępowaniu. Zgodnie z treścią sentencji wyroku KIO z dnia 2017-01-02, sygn. akt.: KIO 

2346/16 (w myśl którego KIO nakazała instytucji zamawiającej dokonanie podziału zamówienia na części) : 

„uznać należy, iż obawy związane z ewentualnymi niewielkimi trudnościami czy kosztami bądź nieznacznymi 
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problemami z koordynowaniem działań wykonawców, a tym bardziej wygoda zamawiającego, nie powinny 

stanowić dostatecznej podstawy do zaniechania podziału zamówienia na części.”” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 17 
„Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pozycji 5 testów kasetkowych?” 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 18 

„Dotyczy § 2 ust. 1 projektu umowy 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał 

zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być 

mniejsza niż 200 zł netto”? 

Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 200 zł. koszty transportu na które składają się m.in.: 

koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i  faktury, koszty 

dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej 

wartości.” 

Odpowiedź: 

Tak. 

 

Pytanie 19 

„Dotyczy § 4 ust. 3 projektu umowy 

Czy Zamawiający dopuści zmianę terminu, w którym Wykonawca ma załatwić reklamację na termin realny 

tj.  

- dla reklamacji ilościowych – realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 3 dni robocze od chwili 

jej otrzymania,  

- dla reklamacji jakościowych - realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 5 dni roboczych od 

chwili otrzymania próbek reklamowanego towaru? 

 

Wykonawca, aby rozpatrzyć reklamację jakościową musi najpierw zbadać zwrócony towar i następnie podjąć 

decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest 

czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 2 dni jest trudne do 

wykonania.  

W razie pozostawienia dotychczasowego zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów kodeksu 

cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego.” 

Odpowiedź: 

Tak. 

 

Pytanie 20 

„Dotyczy § 5 ust. 1  pkt. a) projektu umowy 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej do wysokości 1% niezrealizowanej 

części zamówienia za każdy dzień opóźnienia, niedostarczenia przedmiotu wolnego od wad, z uwagi na 

nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?  
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Wprawdzie nie istnieją przepisy regulujące wysokości kar umownych, jednak przy ustaleniu wysokości kar 

Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności stron, a tym samym wymagać od 

Wykonawcy płacenia kar w takiej samej lub nieznacznie wyższej wysokości, w jakiej sam Zamawiający może 

ewentualnie płacić za zwłokę w płaceniu za towar. 

Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar umownych. 

Kary umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w stosunku do Wykonawcy, a nie prowadzić do 

wzbogacenia się Zamawiającego, a taką funkcję zaczynają pełnić w momencie, gdy okazuje się, iż wartość 

kary umownej może przekroczyć wartość zapłaty należną Wykonawcy za dostarczony towar. ” 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 21 
„Dotyczy § 5 ust. 1  pkt. b) projektu umowy 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usuniecie tego podpunktu z treści umowy.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 22 
„Dotyczy § 5 ust. 2 i 3 projektu umowy 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na „5% niezrealizowanej wartości umowy, o której mowa 

w paragrafie 1 pkt 2 niniejszej umowy.”? 

Zamawiający zastrzegł sobie prawo do częściowej realizacji umowy, a zatem prawo zmniejszenia wartości 

zakupionego towaru. W kontekście tego prawa, naliczanie kar przez Zamawiającego od wartości całej umowy 

w przypadku odstąpienia od umowy z winy wykonawcy jest niesprawiedliwe i krzywdzące wykonawcę. Zapis 

§ 5 ust. 2 i 3 umowy powoduje, że wykonawca który ponosi ryzyko braku zamierzonego zysku, ponosi 

dodatkowo ryzyko obciążenia karami za pułap cenowy, które jest szacunkowy i nie wiążący Zamawiającego.  

W związku z powyższym prosimy o zmianę sposobu liczenia kary na od  niezrealizowanej wartości umowy.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 23 
„Dot. Pakietu Nr 3 

Prosimy o wyjaśnienie, czy cena jednostkowa powinna być wyrażona za 1 sztukę, czy za opakowanie?” 

Odpowiedź: 

Cena jednostkowa powinna być wyrażona za opakowanie. 

 

Pytanie 24 
„Dot. Pakietu Nr 3 

W przypadku podawania cen za 1 sztukę prosimy o dopuszczenie podawania cen jednostkowych netto za 

1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku w pozycjach gdzie jednostka miary 

jest sztuka. 

Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-

2546/06) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów 

masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną 

transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki ezy, końcówki czy szkiełka)”.” 
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Odpowiedź: 

Nie dotyczy. 

 

Pytanie 25 
„Dotyczy Pakietu Nr 3 pozycja 4 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na probówki o poj. użytkowej 10 ml, a całkowitej 11 ml, pozostałe parametry 

bez zmian?.” 

Odpowiedź: 

Tak. 

 

Pytanie 26 
„Dotyczy Pakietu Nr 3 pozycja 5 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na probówki o wymiarach 16x105 mm ze znacznikiem, pozostałe parametry 

bez zmian?.” 

Odpowiedź: 

Tak. 

 

Pytanie 27 
„Dotyczy Pakietu Nr 3 pozycja 6 

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania probówek typu Eppendorf z płaskim zatrzaskowym, zintegrowanym 

z probówką wieczkiem, dzięki któremu możliwe jest opisywanie próbki na wierzchniej stronie korka oraz 

z zamknięciem typu Safe Lock. Bezpieczne zamknięcie tzw. Safe Lock zapobiega przypadkowemu otwarciu 

się probówki np. podczas jej wirowania przy wysokich obrotach.” 

Odpowiedź: 

Tak. 

 

Pytanie 28 
„Dotyczy Pakietu Nr 3 pozycja 13 

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania korków uniwersalnych do probówek o średnicy 15-17 mm, czy 

korków do probówek o średnicy 16 mm?” 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zaoferowania korków uniwersalnych do probówek o średnicy 15-17 mm. 

 

Pytanie 29 
„Dotyczy Pakietu Nr 3 pozycja 14 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na kamery wykonane z PMMA (plexi)?  

PMMA przezroczystym tworzywem termoplastycznym, otrzymywanym w procesie polimeryzacji metakrylanu 

metylu. Ze względu na swoją przezroczystość, dużą estetykę i odporność na zarysowania może stanowić lekki 

zamiennik szkła.” 

Odpowiedź: 

Tak. 

 

Pytanie 30 
„Dotyczy Pakietu Nr 3 pozycja 18 

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania płyt z rowkiem usztywniającym?” 
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Odpowiedź: 

Tak. 

 

Pytanie 31 
„Dotyczy Pakietu Nr 3 pozycja 20 

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania próbówek o poj. 4 ml bez zmiany pozostałych parametrów, czyli na 2,5 

ml krwi z heparynę litową.” 

Odpowiedź: 

Tak. 

 

Pytanie 32 

„Dotyczy Pakietu Nr 3 pozycja 22 

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania próbówek do koagulologii o poj. 4 ml, na 1,8 ml krwi.” 

Odpowiedź: 

Tak. 

 

Pytanie 33 

„Dotyczy Pakietu Nr 3 pozycja 24 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie próbówek Eppendorf z dnem soczewkowym?” 

Odpowiedź: 

Tak. 

 

Pytanie 34 

„Dotyczy Pakietu Nr 3 pozycja 26 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na korki do probówek o średnicy 11-13 mm?” 

Odpowiedź: 

Tak. 

 

 

 

Niniejsze wyjaśnienia Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 

07.06.2022 r. 
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