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Drezdenko, dnia 30 maja 2022 roku 
Do Wykonawców,  

ubiegających się o zamówienie 

 
P2 
Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na dostawę odczynników do badań 
mikrobiologicznych dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku, nr sprawy: PCZSzp/TP-
MN/6/2022, 2022/BZP 00173771/01 z dnia 24.05.2022 r. 
 

WYJAŚNIENIA  I ZMIANA TREŚCI SWZ 
 
1. Zamawiający, w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, 

zwanej dalej Ustawą udziela następujących wyjaśnień treści SWZ i w trybie art. 286 ust. 1 Ustawy wprowadza 
zmiany SWZ,  tj.: 

 
Pytanie 1 
pakiet 13, poz. 3, 4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojedynczych lateksów do grupy B i A bez kontroli dodatniej 
i ujemnej w zestawie.? 
Odp. do pytania 1 
Wymaga się złożenia oferty zgodnie ze SWZ. 
 
Pytanie 2 
pakiet nr 14, poz. 1-3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów w formie kasetki? 
Odp. do pytania 2  
Dopuszcza się złożenia oferty w zakresie pakietu 14 poz., 1-3 na testy kasetkowe. 
 
Pytanie 3 
Dotyczy projektu umowy §4 Reklamacje ust. 14 dla pakietu nr 11 
Prosimy o zmianę zapisu na: 
Wykonawca zobowiązany jest odebrać od Zamawiającego przedmiot podlegający reklamacji i dostarczyć do ww. 
miejsca asortyment wolny od wad lub wystawić notę korygującą na wadliwą część towaru. Wszelkie koszty związane 
z reklamacją ponosi Wykonawca. 
W przypadku reklamacji jeśli występują, zdarzają się one w odniesieniu do pojedynczych testów i w takim 
przypadku wygodniejszą formą jest wystawienie noty korygującej dla takich pojedynczych reklamacji/testów, 
pozwalających odliczyć koszt takiego pojedynczego testu od należności do zapłacenia. 
Odp. do pytania 3  
Wprowadza się zmianę w dodatku nr 5 do SWZ dla pakietu 11 treść po zmianie:  
§4 ust. 6 
„Wykonawca zobowiązany jest odebrać od Zamawiającego przedmiot podlegający reklamacji lub wystawić notę 
korygującą na wadliwą część towaru oraz dostarczyć do ww. miejsca asortyment wolny od wad. Wszelkie koszty 
związane z reklamacją ponosi Wykonawca.” 
 
Pytanie 4 
Dotyczy projektu umowy §2 Warunki realizacji ust 1 d) dot. Karty gwarancyjnej 
Informujemy, że oferowany do pakietu 11 analizator nie posiada oddzielnej karty gwarancyjnej a wszystkie 
informacje wpisywane są w paszport techniczny. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie ww dokumentu 
jako dowód gwarancji? 
Odp. do pytania 4  
Zamawiający wyjaśnia, że nie stawia wymagań dotyczących formy, w jakiej ma być dostarczona karta gwarancyjna. 
Dopuszcza się możliwość, aby była częścią innego dostarczanego dokumentu. 
 
Pytanie 5 
Dotyczy projektu umowy §2 Warunki realizacji ust 1 d) dot. Punktów serwisowych 
Uprzejmie informujemy, iż Wykonawca zapewnia obsługę serwisową w trakcie obowiązywania umowy. Jednak ze  
względu, iż nie posiada wykazu punktów serwisowych czy Zamawiający odstąpi od tego wymogu dla pakietu nr 11? 
Odp. do pytania 5  



                                                     

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z .o.o. Szpital Powiatowy w Drezdenku,  
ul. Piłsudskiego 8, 66-530 Drezdenko, tel. 95/7620505 
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
numer KRS 0000345177, NIP 2810069579, wysokość kapitału zakładowego 505 000 zł, www.szpital-drezdenko.pl  

2 

Zamawiający wyjaśnia, że nie wymaga przedstawienia wielu punktów serwisowych. Nie będzie stanowiło 
naruszenia warunków umowy, jeżeli w przedstawionym wykazie będą podane dane adresowe jednego punktu 
serwisowego. 
 
Pytanie 6 
Dotyczy projektu umowy §3 Gwarancja jakości ust 1a) dla pakietu nr 11 
Zwracamy się z prośbą o zmianę okresu gwarancji z 24 na 12 miesięcy; sprzedawany aparat pochodzi z terenu USA 
i obowiązującą tam gwarancja na sprzęt to 12 miesięcy. W przypadku konieczności zaoferowania gwarancji 
24 miesięcznej spowoduje to konieczność zaproponowania serwisu na kolejny rok, co jest związane 
z zaproponowaniem produktu (umowy serwisowej) o konkretnym numerze katalogowym i cenie, a którego nie ma 
wyszczególnionego w dodatku nr 2 w załączniku nr 1 dla pakietu 11. 
Odp. do pytania 6  
Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany.  
Zgodnie z dodatkiem nr 5 do SWZ - projektowane postanowienia umowy §5 ust. 4 - w cenie urządzenia należy 
uwzględnić także koszty wynikające z okresu gwarancji oraz serwisu gwarancyjnego. Dane identyfikujące oferowane 
warunki gwarancji można podać w załączniku nr 1 do oferty. 
 
Pytanie 7 
SWZ rozdział IX, pakiet 2, 5, 8, 9 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty przykładowych certyfikatów kontroli jakości w języku 
angielskim? 
Odp. do pytania 7  
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z pkt. 19.15 SWZ podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe, oraz inne 
dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniami na język polski. 
 
Pytanie 8 
SWZ rozdział X pkt. 10.3  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu dostawy, instalacji, uruchomienia wynajmowanych 
analizatorów do 21 dni od zawarcia umowy? 
Odp. do pytania 8 
Nie wprowadza się proponowanej zmiany. 
 
Pytanie 9 
dodatek nr 1 do SWZ 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie w formularzu ofertowym zapisów tylko do tych pakietów 
na które wykonawca składa ofertę? Zapisy dotyczące pozostałych pakietów zostaną usunięte. 
Odp. do pytania 9  
Zgodnie z pkt. 24.9.9 SWZ w treści formularza ofertowego pkt. 1 (dodatek nr 1 do SWZ) oraz dodatku nr 2 
do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) Wykonawca może zmodyfikować tabelę i pozostawić tylko pakiety, w których 
składa ofertę. 
 
Pytanie 10 
dodatek nr 2 pakiet 2, wzór umowy §2 ust. 6  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów z minimalnym terminem ważności dla podłóż 
na płytach z krwią – min. 4-5 tygodni? 
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. 
Odp. do pytania 10 
Zamawiający w dodatku nr 2 do SWZ w pakiecie 2 wskazał, że dla poz. 1, 2, 9, 11, 13, 15 dopuszcza się termin 
ważności 5 tygodni.  
W projektowanych postanowieniach umowy w § 2 ust. 6 są zapisy dotyczące ww. zakresu. 
Dopuszcza się termin ważności dla podłoży na płytkach z krwią minimum 4-5 tygodni. 
 
Pytanie 11 
dodatek nr 2 pakiet 8 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie formularza o kolumnę zawierającą liczbę oferowanych opakowań 
oraz wyrazi zgodę na wycenę oferty według pełnych opakowań?  
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Uzasadnienie: W ten sposób skalkulowana oferta przedstawi realne koszty jakie Zamawiający poniesie na etapie 
realizacji Zamówienia. 
Odp. do pytania 11  
Zamawiający wymaga wyceny wg podanych jednostek miary. 
 
Pytanie 12 
Dodatek nr 2 pakiet 8 
Jeżeli nie, Czy Zamawiający zgodzi się na rozszerzenie tabeli asortymentowo-cenowej o kolumnę z ceną netto 
za opakowanie, z racji tego, że na fakturze podawana jest cena netto za opakowanie. 
Odp. do pytania 12 
Wykonawca może podać w załączniku nr 1 do oferty dodatkowe dane zawierające informacje o wielkości 
opakowania handlowego oraz jego cenie netto. 
 
Pytanie 13 
Pakiet 5 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na konfekcjonowanie produktów po 10 sztuk w opakowaniu i zaoferowanie ilości 
opakowań w pełni zabezpieczającej zapotrzebowanie Zamawiającego? 
Odp. do pytania 13:  
Dopuszcza się złożenie oferty w pakiecie 5 na produkty konfekcjonowane po 10 sztuk z odpowiednim 
przeliczeniem ilości oraz podaniem wielkości opakowani i oferowanej ilości. 
 
Pytanie 14 
Pakiet 9 
Czy Zamawiający wymaga, aby po napełnieniu testy były szczelnie zamknięte, bez możliwości kontaktu 
z materiałem zakaźnym? 
Odp. do pytania 14  
Nie wprowadza się dodatkowych wymagań w ww. zakresie. 
 
Pytanie 15 
pakiet 9 
Czy Zamawiający wymaga, aby oznaczenie identyfikacji oraz antybiogramu odbywało się na oddzielnych testach? 
Odp. do pytania 15 
Nie wprowadza się dodatkowych wymagań w ww. zakresie. 
 
Pytanie 16 
Pakiet 9 
Czy Zamawiający wymaga, aby aparat posiadał Zaawansowany System Expertowy (AES)  przygotowany w oparciu 
o bazę wiedzy zawierającą dane ze światowych publikacji naukowych, inny niż system oparty o proste reguły 
oporności.  
Odp. do pytania 16 
Nie wprowadza się dodatkowych wymagań w ww. zakresie. 
 
Pytanie 17 
pakiet 9 
Czy Zamawiający wymaga, aby  aparat wykonywał wszystkie czynności  automatycznie włącznie z napełnianiem 
kart/paneli, poprzez inkubację, odczyt aż do zakończenia procesu i  wyrzucenia zużytych testów w obrębie aparatu 
w celu zminimalizowania czynności wykonywanych przez pracownika obsługującego analizator? 
Odp. do pytania 17  
Nie wprowadza się dodatkowych wymagań w ww. zakresie. 
 
Pytanie 18 
Pakiet 2, poz.30 
Czy Zamawiający uzna za równoważne zaoferowanie w pozycji nr 30 podłoża trypcase soy agar (TSA) 
w opakowaniu 500g? 
Odp. do pytania 18 
Wymaga się złożenia oferty zgodnie ze SWZ. 
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Pytanie 19 
Pakiet 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na konfekcjonowanie podłoży po 20 sztuk w opakowaniu i zaoferowanie ilości 
opakowań w pełni zabezpieczającej zapotrzebowanie Zamawiającego? 
Odp. do pytania 19 
Zamawiający wyjaśnia, że w pakiecie 2 dla poz. 1-23 są zawarte zapisy dopuszczające wielkość opakowania po 
20 płytek z przeliczeniem ilości oraz podaniem wielkości opakowania i oferowanej ilości. 
 
Pytanie 20 
Pakiet 8 poz. 6 
Czy Zamawiający dopuści podłoża beztlenowe, które umożliwiają hodowlę i wzrost większości istotnych klinicznie 
patogenów, w przeciwieństwie do podłóż litycznych, które w ofercie ma tylko 1 dostawca? Dodatkowo Bakterie 
wewnątrzkomórkowe (np. Chlamydia, Riketsia) stanowią znikomy procent zakażeń krwi i nawet jeżeli i zostaną 
wyhodowane w butelce do posiewu krwi, to nie ma możliwości ich odzysku rutynowo stosowanymi metodami; 
dlatego optymalnymi podłożami do wykrywania drobnoustrojów beztlenowych są te zawarte w tabeli 
asortymentowej z inhibitorem antybiotyków. 
Odp. do pytania 20  
Wymaga się złożenia oferty zgodnie ze SWZ. 
 
Pytanie 21 
Pakiet 8 poz. 5 
Czy Zamawiający dopuści uniwersalne podłoża tlenowe, które umożliwiają hodowlę zarówno bakterii jak 
i grzybów. Stosowanie dodatkowego podłoża selektywnego do hodowli grzybów nie ma uzasadnienia, podnosi 
niepotrzebnie koszty oraz jest dedykowane dla bardzo wąskiej grupy pacjentów (bez włączonej antybiotykoterapii), 
dodatkowo podłoże to nie zawiera inhibitorów antybiotyków, więc nie może być stosowane dla pacjentów 
w trakcie antybiotykoterapii. 
 Odp. do pytania 21 
Wymaga się złożenia oferty zgodnie ze SWZ. 
 
Pytanie 22 
Pakiet 8 
Czy Zamawiający uzna za rozwiązanie równoważne, jeżeli zostanie zaoferowany suplement certyfikowany, 
rekomendowany przez producenta systemu i dostosowany do technologii oferowanych przez niego aparatów i 
butelek, który występuje jako powszechnie dostępny na rynku i stosowany w laboratoriach mikrobiologicznych 
odczynnik, czyli jałowa krew końska. Każdy producent podłoży do posiewu krwi ma inny rodzaj suplementacji 
wymagany dla danej technologii. Piśmiennictwo wskazuje ten rodzaj suplementacji pozwala na uzyskanie dokładnie 
takich samych wyników jak inne dostępne na rynku suplementy. 
Odp. do pytania 22  
Zamawiający wyjaśnia, że w zakresie pakietu 8 poz. 8 nie stawiał szczegółowych wymagań w zakresie suplementu 
do posiewów innych sterylnych płynów ustrojowych lub małych objętości krwi. 
 
Pytanie 23 
Pakiet 8 
Czy Zamawiający wymaga potwierdzenia możliwości hodowli i detekcji wzrostu drobnoustrojów w próbkach 
o małej objętości materiału od 0,5 ml( krew, płyny ustrojowe) w instrukcjach użytkowych producenta? 
Odp. do pytania 23  
Zamawiający wyjaśnia, że metodyka hodowli i detekcji wzrostu drobnoustrojów w próbkach o małej objętości 
materiału od 0,5 ml (krew, płyny ustrojowe) winna być zgodna wytycznymi producenta analizatora i oferowanych 
materiałów laboratoryjnych. 
 
Pytanie 24 
Projektowane postanowienia umowy najmu §2 ust. 1 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,, W terminie do 21 dni od daty 
zawarcia umowy Wykonawca dostarczy, zainstaluje i uruchomi w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 
przedmiot najmu określony w §1 ust. 1. Uzasadnienie: Z uwagi na konieczność sprowadzenia analizatora zzagranicy 
bezpośrednio od producenta oraz mając na uwadze skomplikowane procedury z tym związane, zwracamy się z 
prośbą o wydłużenie terminu dostawy analizatora z dotychczasowych dwóch tygodni do trzech tygodni.  
Odp. do pytania 24  
Nie wprowadza się proponowanej zmiany. 
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Pytanie 25 
Projektowane postanowienia umowy najmu §2 ust. 5 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu do 48 godzin w dni robocze od daty 
zgłoszenia awarii?  
Odp. do pytania 25  
Nie wprowadza się proponowanej zmiany. 
 
Pytanie 26 
Projektowane postanowienia umowy najmu §5 ust. 1 lit. b 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:  
,,§2 ust. 5, 6, 7 Wynajmujący zapłaci kary umowne w wysokości 0,03% łącznej wartości brutto pakietu, którego 
uchybienie dotyczy, wskazanej w załączniku nr 1 do umowy dostawy za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki.”? 
Odp. do pytania 26  
Nie wprowadza się proponowanej zmiany. 
 
Pytanie 27 
Projektowane postanowienia umowy najmu §2 ust. 2 
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia wraz z analizatorem i uzna za spełnienie warunku 
udostępnienie adresu bezpłatnej i całodobowej strony internetowej, na której znajdują się instrukcje obsługi oraz 
dokumenty dopuszczające oferowane analizatory do obrotu i używania? 
Uzasadnienie: W ofercie Wykonawca przedstawi adres strony internetowej, na której będą znajdowały się instrukcje 
wykonania testów/ulotki informacyjne oraz karty charakterystyk substancji niebezpiecznych w języku polskim, 
deklaracje zgodności oraz aktualne certyfikaty kontroli jakości do danych serii odczynników, dostępne bezpłatnie 
dla Zamawiającego całodobowo. 
Odp. do pytania 27  
Nie wprowadza się proponowanej zmiany. 
 
2. W trybie art. 286 ust. 1 Ustawy Zamawiający wprowadza zmiany w projektowanych postanowieniach umowy 

dla pakietu 11, w zakresie numeracji w poszczególnych paragrafach m.in.: §4, §5, §7, §9, §11. 

3. Zamawiający w trybie art. 284 ust. 3 Ustawy zmienia termin składania i otwarcia ofert.  

Nowy termin składania ofert: 06.06.2022 godz.: 10:00, termin otwarcia ofert 06.06.2022 godz.: 10:10. 

4. W załączeniu zmieniony dodatek nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) oraz dodatek nr 5 do SWZ. 

 

 
 
Z poważaniem 

          
     Prezes Zarządu 

     Maciej Bak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W trybie art. 284 ust. 6,  art. 286 ust. 7, art. 271 ust.4 Ustawy wyjaśnienia, wprowadzone zmiany oraz ogłoszenie o 
zmianie zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania http://szpital-
drezdenko.pl/kategoria/zamowienia-publiczne/ dnia 31.05.2022 r. 


