
 

Ropczyce, dnia 14.10.2021r. 

 

Wyjaśnienia do Zapytania ofertowego 

 

Zapytanie ofertowe znak sprawy Dz_2021_09 na: Zakup odczynników i drobnego sprzętu 

laboratoryjnego dla ZOZ w Ropczycach. 

Wykonawca nr 1: 

 

Pytanie nr 1: 

Czy kolumnie ilość opakowań w przypadku niepełnych wartości, należy podać wielkość opakowań 

zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, czy należy zaokrąglić ilość opakowań do pełnych opakowań w 

górę z odpowiednim przeliczeniem?  
Odpowiedź 1: Należy zaokrąglić ilość opakowań do pełnych w górę 

 

Pytanie nr 2: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesłanie oferty drogą elektroniczną, podpisane podpisem 

elektronicznym, lub skany ofert 

Odpowiedź 2: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie nr 3: 

Dotyczy § 1.6 

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

zamówienia sukcesywnie (…), 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 3: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie nr 4: 
Dotyczy § 1.7  

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu, w którym Wykonawca zobowiązuje 

się dostarczyć przedmiot dostawy dla zamówień „na cito” z 2 roboczych na 3 dni robocze ? 

Odpowiedź 4: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie nr 5: 
Dotyczy §5 pkt. 1 b) i 1c) 
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Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 0,5 % wartości umownej 

wyrobów nie dostarczonych w terminie/dostawy objętej reklamacją za każdy dzień opóźnienia, z uwagi na 

nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?  

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. Nadto liczenie 

kary umownej w wysokości 1%  jest wysoce niesprawiedliwe i na gruncie prawa cywilnego obecna wysokość 

odsetek, którą Zamawiający narzuca, może zostać uznana za świadczenie nienależne, dające w skali roku 

odpowiednio, 365 %, wartości zamówionej dostawy/ dostawy objętej reklamacją W tym miejscu należy 

przywołać treść art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy zobowiązanie zostało 

wykonane w znacznej części dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, to samo dotyczy przypadku, gdy 

kara jest rażąco wygórowana. Dlatego też w przypadku braku zgody Zamawiającego na zmniejszenie kar 

umownych w momencie gdy będą one naliczane, Wykonawca będzie zmuszony podjąć odpowiednie kroki 

prawne celem miarkowania tych kar, a co za tym idzie ochrony swoich interesów.    

Odpowiedź 5: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 6: 
Dotyczy poz. 5.  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na końcówki typu Eppendorf? 

Odpowiedź 6: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie nr 7: 

Dotyczy poz. 6.  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na kapilary pakowane zbiorczo po 1000 szt.? 

Odpowiedź 7: Zamawiający wyraża zgodę na opakowanie zbiorcze 1000 szt. 4 pudełka pakowane po 250 

szt. 

 
Pytanie nr 8: 
Dotyczy poz. 18, 19 

Czy oczekuje probówek z zamknięciem typu Safe Lock?  

Odpowiedź 8: Tak, zarówno do pozycji 18 jak i 19. 

Pytanie nr 9: 
Dotyczy poz. 21 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na: 

Probówki z PP typu Click-Clack do mikrometody, do pozyskiwania surowicy, z przyspieszaczem wykrzepiania 

i plastikową kapilarą na 250 ul krwi - korek czerwony.  

Odpowiedź 9: Zamawiający wyraża zgodę. 
 

Pytanie nr 10: 
Dotyczy poz. 25 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z pakietu  nr 1 nakłuwaczy jednorazowych automatycznych typu 

Medlance i stworzenie na nie oddzielnego pakietu z uwagi na: 

- na rynku polskim istnieje tylko jeden producent takich nakłuwaczy automatycznych. 



 

- nakłuwacze należą do grupy 33141300-3 - Urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi, a zatem „jako 

innego rodzaju produkty” powinny być osobno, niż pozostały przedmiot zamówienia określony w Pakiecie 1, 

szacowane do ustalenia wartości zamówienia na dostawy powtarzające się okresowo. Zasadne jest 

umieszczenie ich w osobnym pakiecie,. 

- włączanie nakłuwaczy do jednego pakietu z typowym sprzętem laboratoryjnym preferuje wszelkiego 

rodzaju hurtownie farmaceutyczne lub autoryzowanych bezpośrednich dostawców producenta, eliminując 

wysokiej klasy dostawców i producentów specjalizujących się w typowym sprzęcie laboratoryjnym. 

- wyłączenie pozycji nr 25 z pakietu, spowoduje dostawy towarów bez marży pośredników oraz umożliwi 

szeroką konkurencję bezpośrednich dostawców, co w konsekwencji doprowadzi do obniżenia cen, co leży w 

interesie publicznym. 

Odpowiedź 10: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 11: 

Dotyczy poz. 32 

Czy Zamawiający oczekuje staz w rolkach po 25 szt. każda? 

Odpowiedź 11: Tak 

 

Pytanie nr 12: 

Dotyczy poz. 36 

Czy Zamawiający dopuści  Ezy niek. z drutu o sr. 0,4 mm oczko 4 mm o długości 60-70 mm? 

Odpowiedź 12: Tak 

 

Pytanie nr 13: 

Dotyczy poz. 37 

Czy Zamawiający dopuści  Ezy niek. z drutu o sr. 0,4 mm oczko 2 mm o długości 60-70 mm? 

Odpowiedź 13: Tak 

 

Pytanie nr 14: 

Dotyczy poz. 39, 40 

Czy Zamawiający dopuści  ezy pakowane po 20 szt , pozostałe wymagania bez zmian? 

Odpowiedź 14: Nie 

 

Pytanie nr 15: 

Dotyczy poz. 45 

Czy Zamawiający dopuści pipetki z podziałką co 0,5 ml, pozostałe wymagania bez zmian? 

Odpowiedź 15: Tak 

 

Pytanie nr 16: 

Dotyczy poz. 64 

Czy Zamawiający ma na myśli wymazówki z podłożem Amies z węglem aktywnym? Ma rynku polskim nie ma 

w sprzedaży podłoża z węglem aktywnym.  

Odpowiedź 15: Tak, podłoże Amies. 

 

Wykonawca nr 2: 

Pytanie nr 1: 

Prosimy o wyłączenie pozycji 3-17, 19-21 z Pakietu II utworzenie z niej odrębnego pakietu. Obecny opis 

przedmiotu zamówienia tworzy preferencje dla konkretnego wytwórcy, dysponującego pełnym 



 

asortymentem wymienionych w Pakiecie II 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 2019r. 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 

problemami z koordynowaniem działań wykonawców, a tym bardziej wygoda zamawiającego, nie powinny 

stanowić dostatecznej podstawy do zaniechania podziału zamówienia na części.” 

Odpowiedź 1: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy. 

 

Pytanie nr 2: 

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie II poz. 9 zaoferowanie szybkiego immunochormatograficznego testu do 

wykrywania GDH oraz toksyn A i B Clostridium difficile w kale do diagnostyki in vitro. Opisany przez 

Zamawiającego testy nie były walidowane z zastosowaniem nowoczesnych metod analitycznych, ponadto są 

testami opracowanymi w latach 80, na co wskazują dane literaturowe oraz dane uzyskane z instrukcji obsługi 

– co przy obecnych metodach referencyjnych może podważać wiarygodność testu. 

Metodą referencyjną do opisanego testu (Test immunoenzymatyczny) do równoczesnego wykrywania toksyn 

A/B Clostridium difficile oraz dehydrogenazy glutaminianowej)  jest hodowla tkankowa a metoda ta jest 

metodą nieprecyzyjną z uwagi na szacunkową, wizualną ocenę liczby bakterii na losowo wybranym obszarze; 

w związku z tym określenie wartości punktu odcięcia będzie zawsze bardzo nieprecyzyjne oraz obarczone 

dużym marginesem błędu, zatem aż tak niskie punkty detekcji dla toksyn A- min. 0,7 ng/ml, toksyn B – min. 

0,2 ng/ml. oraz GDH -min. 0,8 ng/ml. nie mają faktycznego odzwierciedlenia przy zastosowaniu takiej metody 

referencyjnej. 



 

Obecnie na rynku dostępne są testy  walidowanie z wykorzystaniem nowoczesnych metod referencyjnych a 

nie hodowli tkankowej – jak faworyzowany test  konkretnego wytwórcy. 

Nowoczesne metody referencyjne obejmują RT-PCR, która jest metodą pozwalającą na powielanie 

konkretnych odcinków DNA w warunkach laboratoryjnych. Metoda ta umożliwia precyzyjne rozróżnienie i 

oznaczenie sekwencji kwasów nukleinowych nawet w bardzo małej próbce. Wysoka czułość tej metody, 

pozwala na wykrywanie nawet mniej niż pięciu kopii poszukiwanej sekwencji. 

A co za tym idzie, minimalnie różne punkty odcięcia dla GDH-  1 ng/ml., dla toksyn A- 2 ng/ml. oraz dla toksyn 

B- 1 ng/ml. dają bardziej wiarygodny wynik niż w teście wymaganym w SIWZ. 

Oprócz punktów odcięcia, ważną kwestią jest czułości oraz swoistość testu, która w przypadku oferowanego 

przez nas testu utrzymuje się na poziomie powyżej 99,5%, a test opisany w SIWZ charakteryzuje się znacznie 

niższą czułością oraz swoistością. 

Ponad to, czas potrzebny do wykonania oraz uzyskania wyniku nie przekracza 10-12 min? 

Odpowiedź 2: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy. 

 

Pytanie nr 3: 

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie II poz. 3 test o czułości 97,6% i swoistości 97,8%? 

Odpowiedź 3: Tak. 

 

Pytanie nr 4: 

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie II poz. 4 test o czułości >99,9% ora swoistości 99,7%? 

Odpowiedź 4: Tak. 

 

Pytanie nr 5: 

Czy Zamawiający dopuści inne konfekcjonowanie niż dopuszczone w SIWZ. Każdy z testów opakowany jest 

w indywidualną saszetkę z nadrukowaną numerem lot i datą ważności? 

Odpowiedź 5: Nie 

 

Pytanie nr 6: 

Czy w Pakiecie II poz. 20 Zamawiający dopuści test o wyższej czułości od czułości określonej w SIWZ, tj. o 

punktach odcięcia wynoszących amfetamina i metamfetamina – 300ng/ml, THC- 25 ng/ml, kokaina – 

100ng/ml? Wyższa czułość testu oznacza możliwość wykrycia narkotyków również u osób sporadycznie 

używających substancji psychoaktywnych. 

Odpowiedź 6: Nie 

 

Wykonawca nr 3: 

Dotyczy Pakietu 1  
 

Pytanie nr 1: 

poz. 4  
Czy Zamawiający dopuści końcówki o poj. 200 ul? Pozostałe parametry bez zmian.  
Odpowiedź 1: Nie 

 
Pytanie nr 2: 

Poz. 5 
Czy Zamawiający dopuści końcówki do pipet o pojemności do 300 µl, bezbarwne, ze znacznikami, 
uniwersalne? 
Odpowiedź 2: Nie 



 

Pytanie nr 3: 

Poz. 20 
Czy Zamawiajacy zgodzi sie na probówki bez zamknięcia CLICK-CLACK? Zapis o ww. zamknięciu ogranicza 
konkurencję, gdyż tylko firma Medlab-Products zamknięcie zdefiniowane tą nazwą.  
Odpowiedź 3: Nie. 

 

Pytanie nr 4: 

Poz. 27 
Jakiego rodzaju podłoża  Zamawiający oczekuje? 
Odpowiedź 4: podłoża Stuart 
 
Pytanie nr 5: 
Poz. 27 
Czy Zamawiający dopuści wacik z wiskozy? 
Odpowiedź 5: Zamawiający nie dopuszcza wacika z wiskozy. Zamawiający oczekuje wacika bawełnianego 
 
Pytanie nr 6: 
Poz. 39 i 40 
Czy Zamawiający dopuści ezy pakowane po 20 szt.? 
Odpowiedź 6: Nie. 

 
Pytanie nr 7: 
Poz. 39 i 40 
Jeśli Zamawiający nie zgadza się na powyższe, czy dopuści ezy pakowane po 5 szt.? 
Odpowiedź 7: Nie. 

 
Pytanie nr 8: 
Poz. 60 
Czy Zamawiający dopuści wacik z wiskozy?  
Odpowiedź 8: Nie. 

 

Wykonawca nr 4: 

Pytanie nr 1: 

Dotyczy poz. 39, 40 

Czy Zamawiający wymaga ez pakowanych po 10 szt., w torebce foliowej z zamknięciem strunowym 

wielokrotnego użytku, sterylizowane radiacyjnie - w pudełku kartonowym z dozownikiem  

Odpowiedź 1: Tak zamawiający wymaga ez pakowanych po 10 szt., w torebce z zamknięciem strunowym. 
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