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Odpowiedź na skierowane do zamawiającego zapytania 

Dotyczy: zapytania ofertowego pn.:  Półautomatyczna metoda kolumnowa do badań 

serologicznych – dzierżawa urządzeń i dostawa odczynników  

(nr postępowania: SPZZOZ-ZP-60/2022) 

 

Treść pytań i odpowiedzi: 

I. 

1. Zapytanie dotyczy: Certyfikowana, międzynarodowa kontrola jakości – zgodnie z 

obowiązującymi przepisami; nie wymaga się oznaczenia CE (nie dotyczy) 

Czy Zamawiający pozwoli na zaoferowanie kontroli zewnętrznej czyli usługi IHiT Warszawa dla 

systemu mikrokolumnowego. Nie każdy producent posiada w ofercie certyfikowany system 

kontroli międzynarodowej dlatego szpitale korzystają z usług IHiT Warszawa. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  

2. Zapytanie dotyczy pozycji nr 3 

Czy Zamawiający pozwoli na zaoferowanie w pozycji nr 3 odczynnika LISS o pojemności 500 ml 

w ilości 1 szt  

Odpowiedź: Nie.  

3. Czy po zapoznaniu się z ofertami zostanie przesłane do Wykonawców zestawienie złożonych 

ofert w terminie 3-4 dni ? 

Odpowiedź: Nie. Informacja dot. złożonych ofert zostanie opublikowana na stronie 

prowadzonego postępowania.  

4. Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie 

mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie? 

Uzasadnienie: 

Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji 

ofertowej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej  wyrażonym min. w wyroku z 

dnia 18 czerwca 2010 roku KIO 1087/10 art. 29 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

wynika obowiązek dokładnego określenia przez Zamawiającego ilości zamawianych 

produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet , jeżeli nie jest w stanie 

przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 roku 

KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła , że „nie można zaakceptować postanowień 
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umowy  dających zamawiającemu całkowitą , nieograniczona pod względem ilościowym i 

pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podejmowaniu decyzji o zmniejszeniu 

zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”. 

Odpowiedź: Tak.  

5. Prosimy o wprowadzenie do umowy zapisu: 

Umowa może zostać zmieniona w sytuacji: 

a.       zmiany numeru katalogowego produktu, 

b.       zmiany nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów, 

c.       wprowadzenia do sprzedaży przez producenta zmodyfikowanego / udoskonalonego 

produktu powodującego wycofanie dotychczasowego, 

d.     zmiany przepisów podatkowych w zakresie zmiany stawki podatku VAT. W przypadku 

wprowadzenia  zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegnie stawka podatku VAT, wartość 

podatku VAT oraz wartość brutto, wartość netto pozostaje stała przez cały czas trwania 

umowy. 

e.     wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację  umowy – w zakresie dostosowania postanowień umowy do zmiany 

przepisów  prawa, 

f.      opóźnień w realizacji umowy o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego lub jest 

konieczna w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, 

g.     zmiany nazwy oraz formy prawnej Stron – w zakresie dostosowania umowy do tych zmian, 

h.     wystąpienia siły wyższej (Siła wyższa – zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie 

niezależnych od Stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości 

zobowiązań wynikających z umowy, których Strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły 

zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością 

ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych) – w  zakresie 

dostosowania umowy do tych zmian, 

i.     zmiany terminu wykonania zamówienia (skrócenie / wydłużenie), 

j.     wstrzymaniem / przerwaniem wykonania przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od  

Zamawiającego,  
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k.    niewykorzystania wartości umowy przez okres zawarcia umowy, Zamawiający przewiduje 

możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy na czas określony, nie dłużej jednak 

niż do wykorzystania wartości umowy, 

l.    zmiany cen netto po udokumentowaniu uzasdnionych przyczyn przez Wykonawcę  np. 

- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 

3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za  pracę,  

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości  stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą 

miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 

-zmiany cen producenta  

        Odpowiedź: Wniosek nie zostanie uwzględniony.  

6. Czy Zamawiający zgodzi się na podpisanie wraz z umową harmonogramu dostaw, który ułatwi 

realizację zawartej umowy, ze szczególnym wskazaniem na fakt specyficznego cyklu 

produkcyjnego niektórych pozycji przedmiotu zamówienia (krwinki)? 

Projekt harmonogramu zobowiązuje się przedłożyć Wykonawca. 

 Uzasadnienie 

 Krwinki produkowane są z krwi pozyskiwanej od dawców. Zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Zdrowia dawcy o odpowiednich fenotypach mogą oddać krew tylko 6 razy w roku 

pod warunkiem ,że przejdą pozytywnie badania wymagane w Banku Krwi. Zatem pozyskanie 

dawców i cykl pobrań narzuca wytwórcą krwinek wykorzystywanych do badań in vitro reżim 

produkcji w równych odstępach comiesięcznych. Ponadto termin ważności produktu wynosi 

od 5 do 6 tygodni. Kalkulacja potencjalnie 1 dostawy w miesiącu z wyłączeniem dostaw na cito 

pozwoli złożyć Wykonawcy korzystniejszą ofertę cenowo , a zważywszy, że laboratorium 

Zamawiającego jest zarządzane przez doświadczona kadrę nie zachwieje powyższe działanie 

pracą diagnostów. 

        Odpowiedź: Tak.  

II. Czy Zamawiający pozwoli na zaoferowanie pipety manualnej dedykowanej do zaoferowanego 

systemu? 

Odpowiedź: Nie. Wymagana pipeta elektroniczna lub dopuszcza się zaoferowanie pipety 

półautomatycznej.  

Sporządzono i opublikowano w dniu 03-01-2023r.      


