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Zn_2022_03 

Ropczyce, dnia 16.02.2022 

 

 

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SWZ 

 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1129) Zespół Opieki Zdrowotnej informuje o złożonych do Specyfikacji 

Warunków Zamówienia zapytaniach, postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji, znak 

sprawy Zn_2022_03, pod nazwą: Dostawa odczynników do pracowni mikrobiologicznej Zamawiający 

przekazuje do publicznej wiadomości treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego, które stanowią 

integralną część SWZ.  

 

 
Zestaw pytań nr 1 

 

Pytanie 1 

Czy Zamawiający podzieli pakiet  1 w następujący sposób : 

- dzierżawa aparatu do posiewu krwi wraz podłożami 

-testy do identyfikacji i oceny lekowrażliwości drobnoustrojów wraz z dzierżawą aparatu 

- szczepy wzorcowe 

- pozostałe odczynniki do mikrobiologii manualnej 

Obecnie przygotowany pakiet asortymentu faworyzuje konkretnego wytwórcę, który jako jedyny posiada 

kompleksową ofertę na testy, aparat do posiewu krwi, aparat do automatycznej identyfikacji i oceny 

lekowrażliwości, szczepy wzorcowe, pozostałe odczynniki do mikrobiologii manualnej 

Uzasadnienie: Każda z powyższych kategorii produktów stanowi zbiór odrębny, niepowiązany strukturalnie ani 

funkcjonalnie z innymi kategoriami. Z tego względu umieszczenie w/w grup produktów w jednym pakiecie 

faktycznie wyklucza możliwość zaistnienia uczciwej konkurencji w przedmiotowym postępowaniu, tworząc dla 

wybranego wykonawcy monopol na kształtowanie cen ofert – przy czym wykonawca ustala ceny bezpośrednio 

lub poprzez podmioty pozostające z nim w stałych stosunkach gospodarczych. Liczba tych podmiotów nie ma 

znaczenia dla braku faktycznej konkurencji w sytuacji, w której w istocie jeden podmiot dyktuje wszystkie ceny 

przetargowe. 

Skutkować to będzie dopuszczeniem większej liczby wykonawców, co przełoży się na otrzymanie korzystnych 

cenowo ofert. 

Odpowiedź 1: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający zgodnie z rozdziałem III pkt.2 SWZ 

dopuszcza składanie ofert częściowych. Przez oferty częściowe rozumie się składanie ofert na poszczególne 

pakiety, przy czym częścią jest kompletny pakiet. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wyłączania 

poszczególnych pozycji z pakietu.  

 

 

 

 

ZESPÓŁ  OPIEKI  ZDROWOTNEJ  

W  ROPCZYCACH 
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www.zozropczyce.pl       e-mail: zozropczyce@pro.onet.pl 

REGON: 690692118,  NIP: 818-14-29-388 
KRS: 0000019034   Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy 

Konto bankowe: BGK Region Podkarpacki, nr  84 1130 1105 0005 2009 8420 0002  
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Zestaw pytań nr 2 

 

Pytanie 1 - Pakiet 1 pozycja 9  

 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość zaoferowania testów w opakowaniach 48 sztuk i tym 

samym możliwość zaoferowania 192 lub 240 oznaczeń w zależności od wskazania Zamawiającego. 

Odpowiedź 1: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie testów w opakowaniach 48 sztuk i tym samym 

zaoferowanie 192 oznaczeń. 

 

Pytanie 2 Pakiet 1 pozycja 14  

 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie tabelki asortymentowo- cenowej o wiersz „14a” o nazwie 

„NOWE Krążki antybiotykowe różne wg obowiązujących zaleceń EUCAST, CLSI, KORLD” i wycenę takiej 

pozycji w ilości np. 2 000 krążków a tym samy pomniejszenia ilości w poz 14. na 13 000. Prosimy o takie 

rozwiązanie ponieważ Zamawiający oczekuje dostarczenia krążków zgonie z EUCAST gdzie wytyczne co do 

rodzaju i stężeń zmieniają się co roku i ich cena jest inna od krążków standardowych. 

Odpowiedź 2: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 3 Pakiet 1 Pozycja 26   

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie w pozycji 26 pakietu 1 produktu, który nie podlega ustawie 

z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.), tym samym, ze względu 

na swoje przeznaczenie, nie jest wyrobem medycznym i dla którego stawka VAT wynosi 23%? 

Odpowiedź 3: Zamawiający wyraża zgodę.  

 

 

Pytanie 4 pakiet 1 Pozycja 27 odczynniki i akcesoria do testów w poz 5-12 

 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie w pozycji 27 pakietu 1 dwóch  odczynników, które nie 

podlegają ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.), tym 

samym, ze względu na swoje przeznaczenie, nie są wyrobem medycznym i dla nich stawka VAT wynosi 23%? 

Odpowiedź 4: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 5  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie poniższego zapisu do umowy:  

 „Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy 

nie może być większa niż 20% wartości umowy”.  

Zgodnie z opinią UZP instytucja prawa zakłada, że zamawiający każdorazowo określa minimalny poziom 

zamówienia, który zostanie na pewno zrealizowany, co pozwala wykonawcom na rzetelne i właściwe dokonanie 

wyceny oferty, wskazując jednocześnie dodatkowy zakres, którego realizacja jest uzależniona od wskazanych w 

kontrakcie okoliczności i stanowi uprawnienie zamawiającego, z którego może, ale nie musi on skorzystać. W 

orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej z dnia U stycznia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 22/07) Izba wskazała, że 

niedopuszczalną praktyka jest określenie przez zamawiającego jedynie górnej granicy swojego zobowiązania, 

bez wskazania nawet minimalnej ilości, czy wartości, którą na pewno wyda na potrzeby realizacji przedmiotu 

zamówienia. „Taki sposób określenia przedmiotu zamówienia nie spełnia wymogów art. 29 ust 2 ustawy Pzp, 

który nakazuje, aby przedmiot zamówienia był opisany w sposób wyczerpujący i konkretny", izba uznała 

ponadto w tym przypadku, że „zamawiający zastosował praktykę handlową, która pozostawia wykonawcę w 

niepewności, co do zakresu, jaki uda mu się zrealizować w ramach umowy, oraz uniemożliwia kalkulację ceny 

umownej. W efekcie na wykonawcę zostaje przerzucone całe ryzyko gospodarcze kontraktu, co z kolei stoi w 

sprzeczności z zasada równości stron umowy". Instytucja prawa opcji pozwala zatem na precyzyjne określenie 

poziomu zamówienia, który zostanie przez zamawiającego zrealizowany, co pozwala wykonawcom na 

prawidłowe dokonanie wyceny oferty (por. wyrok KIO z dnia 23 lipca 2010 r., sygn. akt KIO/UZP 1447/10, 

wyrok KIO z dnia, sygn. akt KIO/UZP 2376/10).  

Odpowiedź 4: Tak, Zamawiający powyższy zapis zawarł w § 2 ust. 3 umowy. 
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Zestaw pytań nr 3 

 

Pytanie 1 Czy Zamawiający odstąpi od  wymogu zastosowania gotowego (certyfikowanego) suplementu 

wzbogacającego dla materiałów - krwi oraz płynów ustrojowych poniżej 0,5 ml? Uzasadnienie: Proponowane  

przez Oferenta podłoże nie wymaga procedury suplementacji. Wszystkie podłoża oferowane przez producenta są 

zwalidowane pod krew i inne płyny ustrojowe i nie wymagają dodawania żadnych odczynników, czyniąc tym 

samym metodę sprawniejszą, nie wymagającą wykonywania dodatkowych czynności. 

 Odpowiedź 1: Tak, Zamawiający odstąpi od wymogu. 

 

Pytanie 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie aparatu do posiewu krwi, którego ilość miejsc 

pomiarowych wynosi 120, a jego wymiary nie są większe niż * (S*G*W,mm): 510*685*590 natomiast jego  

waga to ok. 120 kg. 

Odpowiedź 2: Tak, Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga zaoferowania aparatu do posiewu krwi, 

którego ilość miejsc pomiarowych wynosi 120 i o parametrach technicznych wskazanych przez 

Wykonawcę. W uzasadnieniu Zamawiający podaje, iż ze względu na bieżące potrzeby Laboratorium oraz 

ilość  wykonywanych badań, ilość miejsc pomiarowych wskazanych w opisie wymaganych parametrów 

jest wystarczająca. Ponadto zainstalowanie aparatu o takich wymiarach i wadze wiąże się z koniecznością 

dostosowania pomieszczenia pracowni mikrobiologicznej. 

 

 

 

Niniejsze wyjaśnienie stanowi integralną część SWZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających 

się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. 
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