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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dzierżawę 

analizatorów do identyfikacji oznaczania lekowrażliwości szczepów oraz do posiewów krwi i płynów 
ustrojowych wraz Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego  Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu (sprawa  
DZP.341.3.2018). 

 
Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2017r. poz. 1579) Mazowiecki Szpital 

Specjalistyczny  Sp. z o.o. z siedzibą w  Radomiu w załączeniu przesyła pytania Wykonawców  wraz z odpowiedziami dotyczącymi 
przedmiotowego postępowania: 

 
1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o możliwość wyceny testów w 
formacie testów łączonych: identyfikacja+ lekowrażliwość. 

Obecnie w laboratoriach diagnostycznych w Polsce wykonuje się ok. 70% jednoczesnych 
identyfikacji oraz lekowrażliwości metodą automatyczną dla tego samego pacjenta. 

Niektóre sytuacje kliniczne i diagnostyczne wymagają podjęcia decyzji o jednoczesnym 
przeprowadzeniu badania w kierunku identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości, w 
odniesieniu do konkretnego przypadku klinicznego.  

W związku z tym, z punktu widzenia merytorycznego i ekonomicznego zasadne jest 
wykonanie równolegle, za pomocą jednego, a nie dwóch testów w tym samym czasie, 
wspomnianych powyżej procedur diagnostycznych. 

Takie rozwiązanie umożliwi Zamawiającemu zarówno  stosowanie testów rozdzielnych w 
przypadku wykonywania na analizatorze jedynie częściowego oznaczenia identyfikacji lub 
lekowrażliwości oraz umożliwi jednoczesne wykonanie tych badań na jednym module 
testowym. 

Rozwiązanie to pozwoli również na uzyskanie znacznej redukcji kosztów badań, w przypadku 
wykonania pełnego badania identyfikacji oraz lekowrażliwości dla danego pacjenta, 
jednocześnie zwiększa standaryzację oraz wiarygodności wyniku badania (testy do 
identyfikacji i lekowrażliwości wykonywane będą z tych samych kolonii bakteryjnych - 
materiału użytego do badania). 

Zamawiający dopuszcza możliwość wyceny testów 
w formacie testów łączonych: identyfikacja+ 
lekowrażliwość (70% testów spośród wykazanych w 
formularzu cenowym - opis przedmiotu 
zamówienia), które należy uwzględnić w formularzu 
cenowym – opis przedmiotu zamówienia wraz z  
przeliczeniem ilości zgodnie z zapotrzebowaniem 
Zamawiającego. 
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Jednocześnie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie alternatywnego formularza 
asortymentowo-cenowego w postaci: 

 

Ilość oznaczeń przy użyciu testów pojedynczych i łączonych jest tożsama z wyspecyfikowaną 
przez Zamawiającego: 

Ilość oznaczeń identyfikacji bakterii Gram ujemnych = 6600 + 15400 =22000 

Ilość oznaczeń identyfikacji bakterii Gram dodatnich = 1850 +4350 = 6200 

Ilość oznaczeń lekowrażliwości bakterii Gram ujemnych = 3000 + 15400 = 18400 

Ilość oznaczeń lekowrażliwości bakterii Gram dodatnich = 2250 + 4350 = 6600 

 

 

2. Czy Zamawiający w pozycji 8A wyrazi zgodę na wycenę akcesoriów i części zużywalnych 
do punktów 1-8?  

Zgodnie z pkt.6 załącznika  nr 1 do umowy (na 
dostawę  podłóż, testów i odczynników diagnostycznych 
oraz materiałów zużywalnych do aparatu do identyfikacji i 
oznaczania lekowrażliwości szczepów oraz do posiewów 
krwi i płynów ustrojowych)  Wykonawca musi 
zapewnić w odpowiedniej ilości dla pozycji od 1 do 
39 w/w załącznika - podłoża, testy, odczynniki 
diagnostyczne, odczynniki dodatkowe, kalibratory, 
materiały kontrolne oraz akcesoria i materiały 
zużywalne, w tym szczepy wzorowe do 
przeprowadzenia kontroli jakości według zaleceń 
producenta do wykonywania badań 
mikrobiologicznych, które należy uwzględnić w 
formularzu cenowym-opis przedmiotu zamówienia. 
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3. Jeśli Zamawiający wyrazi zgodę na powyższe, czy wyrazi zgodę na umieszczenie w pozycji: 
Probówki kalibracyjne do densytometru w kolumnie ilość (8) 1 zestaw? 

Zgodnie z pkt.6 załącznika  nr 1 do umowy (na 
dostawę  podłóż, testów i odczynników diagnostycznych 
oraz materiałów zużywalnych do aparatu do identyfikacji i 
oznaczania lekowrażliwości szczepów oraz do posiewów 
krwi i płynów ustrojowych)  Wykonawca musi 
zapewnić w odpowiedniej ilości dla pozycji od 1 do 
39 w/w załącznika - podłoża, testy, odczynniki 
diagnostyczne, odczynniki dodatkowe, kalibratory, 
materiały kontrolne oraz akcesoria i materiały 
zużywalne, w tym szczepy wzorowe do 
przeprowadzenia kontroli jakości według zaleceń 
producenta do wykonywania badań 
mikrobiologicznych, które należy uwzględnić w 
formularzu cenowym-opis przedmiotu zamówienia. 

4. Jeśli Zamawiający wyrazi zgodę na powyższe, czy wyrazi zgodę na umieszczenie w pozycji: 
Indykator do testów do lekowrażliwości ilość zaoferowanych opakowań nie oznaczeń? 

       Odczynnik ten konfekcjonowany jest po 10 fiolek w opakowaniu, jedna fiolka wystarcza 
na 150 oznaczeń i jest ważna przez dwa tygodnie po otwarciu, Wykonawca przelicza dany 
odczynnik w sposób zapewniający Wykonawcy ciągłość terminu przydatności w trakcie 
trwania umowy. 

Zgodnie z pkt.6 załącznika  nr 1 do umowy (na 
dostawę  podłóż, testów i odczynników diagnostycznych 
oraz materiałów zużywalnych do aparatu do identyfikacji i 
oznaczania lekowrażliwości szczepów oraz do posiewów 
krwi i płynów ustrojowych)  Wykonawca musi 
zapewnić w odpowiedniej ilości dla pozycji od 1 do 
39 w/w załącznika - podłoża, testy, odczynniki 
diagnostyczne, odczynniki dodatkowe, kalibratory, 
materiały kontrolne oraz akcesoria i materiały 
zużywalne, w tym szczepy wzorowe do 
przeprowadzenia kontroli jakości według zaleceń 
producenta do wykonywania badań 
mikrobiologicznych, które należy uwzględnić w 
formularzu cenowym-opis przedmiotu zamówienia. 

5. Parametry wymagane analizator do identyfikacji i lekowrażliwości  

       Pkt 3                                                                                                                                            
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, w którym interpretacja 
wyników odbywa się przez Zaawansowany System Eksperowy przygotowany w oparciu o 
bazę danych EUCAST? 

 
 
 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

6. Pytanie do zapisu: 

„Wykonawca musi zapewnić w ramach wynagrodzenia umownego udział w programie 
zewnątrzlaboratoryjnej Kontroli Jakości Badań z właściwą częstością określoną przez 
organizatorów tych badań, ale nie objętych kontrolą zewnętrzną przez Centralny Ośrodek 
Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej”. –  

Prosimy o doprecyzowanie w jakim programie zewnątrzlaboratoryjnej Kontroli Jakości 
Badań i z jaką częstotliwością będzie uczestniczył Zamawiający. 

 
 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

7.  Dotyczy pkt 8 tabeli asortymentowo cenowej: Testy do określania lekowrażliwości 
drożdżaków.  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wpisanie w pozycji wielkość opakowania 80 jeśli 
Wykonawca w swojej ofercie posiada testy konfekcjonowane po dwa oznaczenia na jednej 
płytce, a płytki konfekcjonowane są po 40 szt. w opakowaniu? 

 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie „testów do 
określania lekowrażliwości drożdżaków” 
konfekcjonowanych w op.  po 80 szt., ale 
Wykonawca musi przeliczyć ilość zgodnie z 
zapotrzebowaniem Zamawiającego. 

8. Dot. pkt 9  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 9 oprócz podłoża beztlenowego 
z inhibitorem antybiotyków podłoże lityczne? 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie „podłoża z 
inaktywatorem antybiotyków do hodowli 
drobnoustrojów beztlenowych” wraz z podłożem 
litycznym oraz z  przeliczeniem ilości zgodnie z 
zapotrzebowaniem Zamawiającego, które należy 
uwzględnić w formularzu cenowym-opis przedmiotu 
zamówienia. 
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9. Dot. pkt 10  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 10 oprócz podłoża tlenowego z 
ainhibitorem antybiotyków selektywnego podłoża do hodowli grzybów konfekcjonowanego w 
szkle? 

 
 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie „podłoża z 
inaktywatorem antybiotyków do hodowli 
drobnoustrojów tlenowych” wraz z selektywnym 
podłożem do hodowli grzybów konfekcjonowanego 
w szkle wraz z  przeliczeniem ilości zgodnie z 
zapotrzebowaniem Zamawiającego, które należy 
uwzględnić w formularzu cenowym-opis przedmiotu 
zamówienia 
 
 
 

10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie tabeli asortymentowo-cenowej o pozycję 
wymaganego przez oferenta zwalidowanego z podłożami suplementu do posiewu płynów 
ustrojowych i małych objętości krwi tj. poniżej 0,5ml?  

 

 

Jeśli tak prosimy o podanie szacunkowej ilości posiewanych na podłoża płynów ustrojowych 
oraz małych objętości krwi. 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez 
Wykonawcę zwalidowanego z podłożami 
suplementu do posiewu płynów ustrojowych i 
małych objętości krwi tj. poniżej 0,5ml, który należy 
uwzględnić w formularzu cenowym-opis przedmiotu 
zamówienia. 
 
 
370 oznaczeń na 44 miesiące, Wykonawca musi 
przeliczyć ilość zgodnie z zapotrzebowaniem 
Zamawiającego 

11.  Czy Zamawiający wymaga zapewnienia suplementu o terminie ważności zapewniającej 
ciągły dostęp 365 dni w roku?  

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie suplementu o 
terminie ważności zapewniającym dostęp przez 365 
dni w roku 

12. Dot. par. 6 ust. 7 wzoru umowy 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ww zapisu na: ”W przypadku awarii 
dzierżawionych urządzeń trwającej dłużej niż 3 dni robocze (...)”? 

 
 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

13. Dot. par. 11 ust. 1a, b 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej w ww. ustępach z 1% na 
0,1% wartości brutto niezrealizowanej dostawy? 

 
 
Zgodnie z SIWZ. 

14. Dot. par. 11 ust. 1c 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary z 30% na 10% kwoty brutto 
wynikającej z faktury VAT zastępczej dostawy zrealizowanej przez osoby trzecie na zlecenie 
Zamawiającego? 

 
 
Zgodnie z SIWZ. 

15. Dot. par. 11 ust. 1d 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: (...) kara umowna w wysokości 10% 
wynagrodzenia brutto niezrealizowanej części umowy? 

 
 
Nie 

16. W związku z wymogiem przedstawienia na wezwanie certyfikatów, kart charakterystyk 
substancji niebezpiecznych oraz ulotek, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie ww. 
dokumentów podpisanych tylko na pierwszej stronie (poświadczonych za zgodność z 
oryginałem, z podaniem ilości stron)- ze względu na obszerność dokumentacji? 

Nie 

Projekt umowy, załącznik nr 3 do SIWZ 
 
17. §9 ust. 3 
 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni? 

 
Zgodnie z SIWZ. 
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18. § 8 ust. 7 

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? 

 
 
Zgodnie z SIWZ. 

19. §8 ust. 7  

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? 

 
 
Zgodnie z SIWZ. 

20. §11 ust. 1  

Czy Zamawiający dopuści zmianę określenia "opóźnienie" na "zwłoka"? 

 

 
 
Zgodnie z SIWZ. 

21. §11 ust. 1  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczania kar od wartości NETTO? 

 

Tak. §11 ust. 1 otrzymuje nowe 
następujące brzmienie: 

ust. 1 - Wykonawca zobowiązany będzie  do zapłaty 
na rzecz Zamawiającego  kary umownej: 

a) w razie opóźnienia Wykonawcy w 
dotrzymaniu  określonego w § 10 ust 1 
Umowy terminu realizacji zamówienia  
Przedmiotu Dostawy – kara umowna w 
wysokości 1 % wartości netto 
niezrealizowanej w terminie dostawy, za 
każdy dzień zwłoki; 

a) w razie opóźnienia w dotrzymaniu terminu 
usunięcia wady, wymiany na nowy lub 
uzupełnienia braków ilościowych 
Przedmiotu Dostawy, w stosunku do 
terminów określonych w § 10 ust. 8 
Umowy – kara umowna w wysokości 1  % 
wartości netto danej dostawy, za każdy 
dzień zwłoki, 

b) za niezrealizowanie w całości Przedmiotu 
Umowy w zakresie zgodnym z 
zamówieniem – karę w wysokości 30 % 
kwoty netto wynikającej z faktury VAT 
zastępczej dostawy zrealizowanej przez 
osoby trzecie na zlecenie Zamawiającego, 

c) w razie odstąpienie od Umowy przez 
Zamawiającego z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy bądź rozwiązania 
Umowy przez Zamawiającego z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy– kara 
umowna w wysokości 10% 
wynagrodzenia netto określonego w § 8 
ust. 3 Umowy. 
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22. §11 ust. 1 litera d  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kary od wartości niezrealizowanej części 
umowy? 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. 

 
 
Nie 

23. §11 ust. 1 litera c 

 Czy Zamawiający dopuści zmniejszenie % naliczanej kary do max. 10%? 

 
 
Zgodnie z SIWZ. 

24. §11 ust. 1 litera c 

 Czy Zamawiający może uzasadnić sposób naliczania kary? 

 

§11 ust. 1 litera c otrzymuje nowe następujące 
brzmienie: 
lit. c) – „za niezrealizowanie w całości Przedmiotu 
dostawy w zakresie zgodnym z zamówieniem – karę 
w wysokości 30 % kwoty brutto wynikającej z 
faktury VAT zastępczej dostawy zrealizowanej przez 
osoby trzecie na zlecenie Zamawiającego”, 

25. §11 ust. 1 

 Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu kar umownych, których 
suma nie przekroczy 10% wartości netto przedmiotu Umowy? 

 
 
Nie 

26. §10 ust. 4 litera f oraz g  

Czy Zamawiający po podpisaniu umowy, w trakcie jej realizacji dopuści możliwość 
dostarczania dokumentacji produktowej (specyfikacje produktów, MSDS) w formie 
elektronicznej, np. w postaci plików nagranych na płytę CD lub załączników 
przesłanych e-mailem? 

 
 
Tak dopuszczamy 

27. Czy zamawiający wprowadzi do projektu umowy zapis dotyczący minimalnego 
poziomu zamówienia, który zostanie na pewno zrealizowany? 

Zgodnie z SIWZ 

28. Czy Zamawiający dopuści e-mailowy sposób porozumiewania w przypadku 
reklamacji? 

Tak dopuszczamy 

29. Czy Zamawiający może określić, jeżeli przewiduje, maksymalny okres czasu, na 
który może zostać aneksowana umowa? Uzasadnienie: Sugerujemy maksymalnie 
kwartał, gdyż przy umowach długoterminowych istnieje konieczność ponownej 
weryfikacji zaoferowanych przez Wykonawcę cen z powodu wzrostu cen zakupu u 
dostawców. 

Zgodnie z SIWZ 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.                                                                                                                                                                              
 
 
Z poważaniem,  

 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi: 
Elżbieta Śródkowska 
48 361-32-35 


