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Drezdenko, dnia 31 maja 2022 roku 
 

 

Do Wykonawców,  

ubiegających się o zamówienie 

 
P3 
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 

 
 

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 2, poz. 30 
Czy Zamawiający w pakiecie 2. Pozycji 30. Wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu pakowanego po 500g 
w opakowaniu zbiorczym? 
Uzasadnienie: Wykonawca zgodnie z przeliczeniem w całości pokryje zapotrzebowanie Zamawiającego, 
z zachowaniem pozostałych parametrów. 
Odp. do pytania 1 
Wymaga się złożenia oferty zgodnie ze SWZ. 
 
Pytanie 2 
pakiet nr 5, poz. 1 
Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na dodanie dodatkowego wiersza w formularzu. 
Uzasadnienie: Oferowane odczynniki pochodzą od tego samego producenta, lecz posiadają oddzielne numery 
katalogowe. Możliwość dopisania wierszy przyczyni się do złożenia prawidłowej oferty oraz ułatwi proces realizacji 
zamówień. 
Odp. do pytania 2  
Zamawiający wyjaśnia, że jeżeli dla prawidłowej kalkulacji konieczne jest dodanie dodatkowych pozycji nie stanowi 
to niezgodności ze SWZ. 
 
 Pytanie 3 
pakiet 7 
Czy Zamawiający w pakiecie 7 wymaga pozytywnej opinii KORLD dla wszystkich pasków MIC oraz krążków 
antybiotykowych? 
Odp. do pytania 3  
Nie stawia się dodatkowych wymagań w ww. zakresie. 
 
Pytanie 4 
pakiet 7 
Czy Zamawiający w pakiecie 7 wymaga pasków MIC na nośniku bibułowym posiadających pozytywną opinię 
KORLD, potwierdzającą wysoką jakość w procesie diagnostycznym? 
Odp. do pytania 4  
Nie stawia się dodatkowych wymagań w ww. zakresie. 
 
Pytanie 5 
pakiet 7 
Czy Zamawiający w pakiecie 7. wymaga krążków o średnicy 6 mm? 
Odp. do pytania 5  
Nie stawia się dodatkowych wymagań w ww. zakresie. 
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Pytanie 6 
pakiet 7 poz. 83 
Czy Zamawiający w pakiecie 7. pozycji 83. popełnił omyłkę pisarską i ma na myśli szczep Candida parapsilosis 
ATCC 22019? 
Odp. do pytania 6  
W trybie art. 286 ust.1 Ustawy wprowadza się zmianę SWZ w dodatku nr 2, pakiet 7 poz. 83 - treść po zmianie: " 
Candida parapsilosis ATCC 22019".  
  
Pytanie 7 
pakiet 7 poz. 82-84 
Czy Zamawiający w pakiecie 7. Pozycji 82-84 wymaga szczepów wzorcowych w formie wymazówki wraz 
z buforem uwadniającym, pochodzących z maksymalnie 3 pasażu? 
Odp. do pytania 7  
Nie stawia się dodatkowych wymagań w ww. zakresie. 
 
Pytanie 8 
pakiet 8 
Czy Zamawiający w pakiecie 8. dopuści możliwość nie wyceniania suplementu, jeżeli nie ma konieczności jego 
dodawania do oferowanych podłóż? 
Uzasadnienie: Oferowane podłoża, posiadają już w składzie specjalnie wyselekcjonowane czynniki, które 
zwiększają wskaźnik wykrywalności bakterii wymagających i nie ma konieczności dodatkowego dodawania 
suplementu. 
Odp. do pytania 8 
Nie wprowadza się proponowanej zmiany. 
 
Pytanie 9 
pakiet 8 poz. 5 
Czy Zamawiający w pakiecie 8. Pozycji 5. Wyrazi zgodę na zaproponowanie podłoży tlenowych do jednoczesnego 
wykrywania bakterii tlenowych oraz grzybów? 
Uzasadnienie: Zamawiający umożliwi w ten sposób złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział 
w niniejszym postępowaniu. Zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia w obecnym kształcie ograniczają 
konkurencyjność do jednego Oferenta i  naruszają  zapisy ustawy Pzp: 
-  naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. zasady równego traktowania wykonawców oraz 
prowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w sposób, który utrudnia uczciwą konkurencję, 
- naruszenia art. 29 ust. 1, 2, i 3 ustawy poprzez określenie  opisu przedmiotu zamówienia w sposób, który utrudnia 
uczciwą konkurencję, a jednocześnie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji polegający na zróżnicowanym 
traktowaniu klienta oraz wymuszaniu  na klientach wyboru określonego kontrahenta oraz wymuszaniu 
zakupu u określonego przedsiębiorcy 
   - naruszeniu art. 3 ust. 1 i art. 15 ust. 1 pkt. 3 i 5 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji poprzez opisanie 
przedmiotu zamówienia w sposób, który utrudnia uczciwą konkurencję a jednocześnie stanowi czyn nieuczciwej 
konkurencji polegający na zróżnicowanym traktowaniu klienta oraz wymuszaniu  na klientach wyboru określonego 
kontrahenta oraz wymuszaniu zakupu  u określonego przedsiębiorcy 
- naruszenie art. 17 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych (Dz. U. z 2005 nr 14, poz. 114 z późn. zm.). 
Odp. do pytania 9  
Nie wprowadza się proponowanej zmiany. 
 
Pytanie 10 
pakiet 8 
Czy zamawiający w pakiecie 8. Parametrze 8. odstąpi od wymogu posiadania zwalidowanej, zgodnej z EUCAST, 
procedury wykonywania lekowrażliwości bezpośrednio z dodatniej próbki? 
Uzasadnienie: Oferowany towar posiada wszystkie dokumenty niezbędne do obrotu na terenie RP. 
Zamawiający umożliwi w ten sposób złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym 
postępowaniu. Zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia w obecnym kształcie ograniczają 
konkurencyjność do jednego Oferenta i  naruszają  zapisy ustawy Pzp: 
-  naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. zasady równego traktowania wykonawców oraz 
prowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w sposób, który utrudnia uczciwą konkurencję, 
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- naruszenia art. 29 ust. 1, 2, i 3 ustawy poprzez określenie  opisu przedmiotu zamówienia w sposób, który utrudnia 
uczciwą konkurencję, a jednocześnie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji polegający na zróżnicowanym 
traktowaniu klienta oraz wymuszaniu  na klientach wyboru określonego kontrahenta oraz wymuszaniu zakupu  
u określonego przedsiębiorcy 
- naruszeniu art. 3 ust. 1 i art. 15 ust. 1 pkt. 3 i 5 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji poprzez opisanie 
przedmiotu zamówienia w sposób , który utrudnia uczciwą konkurencję a jednocześnie stanowi czyn nieuczciwej 
konkurencji polegający na zróżnicowanym traktowaniu klienta oraz wymuszaniu  na klientach wyboru określonego 
kontrahenta oraz wymuszaniu zakupu  u określonego przedsiębiorcy 
- naruszenie art. 17 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych (Dz. U. z 2005 nr 14, poz. 114 z późn. zm.). 
Odp. do pytania 10 
Nie wprowadza się proponowanej zmiany. 
 
Pytanie 11 
pakiet 12 poz. 1-6 
Czy Zamawiający w pakiecie 12. W pozycji 1-6 wyrazi zgodę na dodanie dodatkowych wierszy w formularzu 
ofertowym? 
Uzasadnienie: Oferowane odczynniki pochodzą od tego samego producenta, lecz posiadają oddzielne numery 
katalogowe. Możliwość dopisania wierszy przyczyni się do złożenia prawidłowej oferty oraz ułatwi proces realizacji 
zamówień. 
Odp. do pytania 11  
Zamawiający wyjaśnia, że jeżeli dla prawidłowej kalkulacji konieczne jest dodanie dodatkowych pozycji nie stanowi 
to niezgodności ze SWZ. 
 
Pytanie 12 
pakiet 12 poz. 3 
Czy Zamawiający w pakiecie 12. Pozycji 3. Wyrazi zgodę na zaoferowanie testu do identyfikacji bakterii z rodzaju 
Streptococcus, opartego na 14 studzienkach reakcyjnych, pozwalającego na uzyskanie szybkiego wyniku w ciągu 
4 godzin? 
Odp. do pytania 12 
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w pakiecie 12 poz. 3 na test do identyfikacji bakterii z rodzaju 
Streptococcus, oparty na 14 studzienkach reakcyjnych, pozwalający na uzyskanie szybkiego wyniku w ciągu 
4 godzin. 
  
 Pytanie 13 
Pakiet 12 poz. 5 
Czy Zamawiający w pakiecie 12. Pozycji 5. Wyrazi zgodę na zaoferowanie testu do identyfikacji Gram- ujemnych 
pałeczek niefermentujący, opartego o 17 cech biochemicznych, pozwalający na uzyskanie szybkiego wyniku po 
4 godzinach inkubacji? 
Odp. do pytania 13:  
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w pakiecie 12 poz. 5 na test do identyfikacji Gram- ujemnych pałeczek 
niefermentujący, oparty o 17 cech biochemicznych, pozwalający na uzyskanie szybkiego wyniku po 4 godzinach 
inkubacji? 
 
Pytanie 14 
Pakiet 12 poz.6 
Czy Zamawiający w pakiecie 12. Pozycji 6. Wyrazi zgodę na zaoferowanie testu, w którym do oznaczenia 
lekowrażliwości, zawarte są następujące antybiotyki: tetracyklina, ofloksacyna, doxycyklina, erytromycyna, 
klarytromycyna, minocyklina, klindamycyna, oraz aztreonam? 
Odp. do pytania 14  
Wymaga się złożenia oferty zgodnie ze SWZ. 
 
Pytanie 15 
pakiet 14 poz. 7 
Czy Zamawiający w pakiecie 14. Pozycji 7. Wyrazi zgodę na dopisanie dodatkowych wierszy w formularzu 
ofertowym? 
Uzasadnienie: Oferowane odczynniki pochodzą od tego samego producenta, lecz posiadają oddzielne numery 
katalogowe. Możliwość dopisania wierszy przyczyni się do złożenia prawidłowej oferty oraz ułatwi proces realizacji 
zamówień. 
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Odp. do pytania 15 
Zamawiający wyjaśnia, że jeżeli dla prawidłowej kalkulacji konieczne jest dodanie dodatkowych pozycji nie stanowi 
to niezgodności ze SWZ. 
 
 

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

 

 
 
Z poważaniem 

          
     Prezes Zarządu 

     Maciej Bak 

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


